
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 
Pitanje (primljeno e-mailom 04.04.2017.): 

 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈНМВ бр. 02/17 
 

Поштовани, 
  
Молим Вас да размотрите могућност измене Конкурсне документације и Модела уговора. 
  

1.       Члан 6. у Моделу уговора гласи: „Гарантни рок (рок за рекламацију) за испоручена 

добра из члана 1. Уговора је: _____________________ ( минимум 24 дана ).“ 

               Предлажемо измену тако да Члан 6. гласи: 
„У случају приговора на количину нафтних деривата, Наручилац одмах обавештава 
Продавца, који је дужан да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу 
места утврдити чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник. 
У случају приговора на квалитет испоручених нафтних деривата, Наручилац одмах 
обавештава Продавца, који упућује стручно лице ради узорковања нафтног деривата која 
се даје на анализу. Уколико Наручилац не поступи у складу са наведеним одредбама, 
његова рекламација се неће разматрати. 
Наручилац и Продавац су сагласни да до момента окончања рекламационог поступка, 
који не може трајати дуже од 15 (петнаест) календарских дана, свака страна сноси своје 
трошкове настале у складу са овим чланом. 
Уколико се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси 
Наручилац, који је дужан да настале трошкове плати Продавцу у року од 8 (осам) радних 
дана 
од дана када га Продавац позове да измири тај дуг, уз достављање књижног задужења на 
износ насталих трошкова. 
  

2.       Члан 5. У Моделу уговора гласи: „Уговорену вредност из члана 3. овог Уговора 
Наручилац ће платити на текући рачун Испоручиоца до 45 дана након испоруке добара и 
испостављања фактуре.“ 

                Молимо Вас да размотрите могућност плаћања рачуна у року од 15 или 30 дана. 
У складу са тим, предлажемо да Члан 5. Гласи: „Фактурисање врши два пута у месецу, 
дужничко поверилачки однос (ДПО) настаје 15-ог (петнаестог)  календарског дана у 
месецу за продају остварену у првих  15 (петнаест) календарских  дана у текућем месецу, 
и последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог  (шеснаестог) календарског дана 
у текућем месецу до краја месеца. 
Наручилац се обавезује да вредност преузетих нафтних деривата плати Продавцу у року 
од 15 календарских дана од датума ДПО.“ 
Хвала. 
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Odgovor (objavljeno na Portalu JN 05.04.2017.): 

 

Poštovani, 

 

prema redosledu pitanja koja ste postavili, odgovori su 

 

1. Komisija za JN 02/17 neće dozvoliti izmenu konkursne dokumentacije na način koji 

ograničava pravo naručioca da u roku navedenom u konkursnoj dokumentaciji ostvaruje 

pravo na reklamaciju. Sa stanovišta Naručioca nerealno je očekivati da zaposleni koji toči 

gorivo na samoj benzinskoj stanici prepozna izmenjeni kvalitet goriva da bi mogao 

odmah da uloži prigovor na kvalitet, kako Vi predlažete. Sumnja u loš kvalitet goriva se 

po pravilu kod Naručioca javlja zbog specifičnih kvarova na vozilima, što se može 

konstatovati jedino pri servisiranju vozila  Što se tiče prigovora na količinu isporučenih 

dobara, Naručilac ne može osporavati jednom potpisanu otpremnicu ili račun koji 

potpisuje na samoj benzinskoj stanici neposredno nakon točenja goriva.  

 

2. Nismo u mogućnosti da skratimo rok plaćanja fakture, pošto kao indirektni budžetski korisnik 

deo računa plaćamo iz sopstvenih prihoda koji zavise od korisnika naših usluga, a takođe ne 

možemo uticati na dinamiku priliva sredstava koje nam uplaćuje osnivač: princip plaćanja je taj 

da osnivač uplaćuje Naručiocu sredstva imajući u vidu RINO rok za plaćanje (45 dana za fakture 

koje nam ispostavljaju privredna društva), pa sa navedenog i Naručilac predviđa RINO rok 

plaćanja da bi izbegao plaćanje zatezne kamate na dospele, a neizmirene račune.  

 

S poštovanjem, 

 

Komisija JN 02/17 

 

Igor Mandić, dipl.pravnik 

 

 


