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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), а поводом поднете молбе за разматрањем измене модела 
уговора конкурсне документације број ЈН I-3/18, у поступку јавне набавке добара – 
Набавка горива број ЈН I-3/18, Комисија за јавне набавке доставља појашњења 
одредбе модела уговора конкурсне документације на начин како следи: 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  
Poštovana, 

Obraćam Vam se sa molbom za izmenu konkursne dokumentacije. 

U Modelu ugovora u članu 7. navedeno je da ugovor važi godinu dana ili do realizacije ugovorenih 

sredstava. Molimo Vas za izmenu tako da stoji da je rok važenja ugovora godinu dana, a najduže 

do realizacije ugovorenih sredstava. Na taj način jasno je precizirano koliko traje ugovor, i da 

neće prestati da važi ukoliko nisu utrošena sredstva predviđjena za javnu nabavku. 

Molimo Vas da razmotrite izmene i da nam dostavite ugovor. 

Molimo Vas za potvrdu prijema. 

Srdačan pozdrav. 

 
ОДГОВОР БРОЈ 1: На основу приспеле молбе потенцијалног понуђача, наручилац  
је размотрио исту, те истиче да се дати став у члану 7. модела уговора конкурсне 
документације у предметној јавној набавци добара – Набавка горива, број ЈН I-3/18, 
односи управо на то да је важење уговора ограничено на временски период од 
годину дана максимално, с тим да тај период може бити и краћи од годину дана 
уколико дође до реализације уговорених средстава пре истека периода од годину 
дана, али да исти никако не може бити дужи од годину дана чак иако по истеку 
периода од годину дана уговорена средства евентуално не буду реализована.  
 

Из тих разлога, не можемо прихватити молбу усмерену на измену модела уговора 
конкурсне документације, обзиром да би се предложена формулација потенцијалног 
понуђача која гласи „најдуже до реализације уговорених средстава“ могла тумачити 
управо у смислу постојања могућности важења уговора дуже од годину дана,  
уколико уговорена средства не би била реализована у том периоду, а што у 
конкретном случају свакако није предвиђено. 
 
Сходно претходно наведеном, наручилац сматра да нема основа за измену конкурсне 
документације односно модела уговора. 
 
 
                                                                                                                  
                                                                        Комисија за јавну набавку ЈН I-3/18 
 
 
 
* документ је важећи без потписа и печата 


