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ОДГОВОР ПОНУЂАЧИМА   

ПИТАЊЕ-ПРИМЕДБА 1. 

У вези са Јавном набавком мале вредности бр.2/2015-набавка уља за ложење-Гасно уље 

екстра лако евро ЕЛ у Члану 9. Модела уговора на страни 15/21 навели сте „Купац има право на 

рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају треба да уложи приговор одмах 

по пријему / преузимању робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за 

скривену ману.” 

-          Сматрамо да уговарање одговорности Добављача за  скривене мане испоручених нафтних 

деривата представља ризик за Добављача с обзиром на својства робе  која се продају. Наиме, 

поставља се питање шта се може сматрати скривеном маном деривата и на који начин се доказује 

постојање скривене мане нафтних деривата када дође до мешања испоручених деривата са 

остацима деривата нафте у резервоару  појединачног наручиоца што може бити узрок нарушавања 

квалитета и неосноване рекламације на квалитет испоручених добара и одговорности  Добављача. 

С тим у вези  Вас молимо да се из Члана 9. Уговора избаци део који се односи на скривену 

ману, тако да исти гласи: „Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе 

у ком случају треба да уложи приговор одмах по пријему / преузимању робе.” 

 

ОДГОВОР 

„Прихвата се примедба понуђача те се мења члан 9 тако да гласи: „Купац има право на 

рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају треба да уложи приговор 

одмах по пријему / преузимању робе.” 

 

 

ПИТАЊЕ-ПРИМЕДБА 2: 

 
На страни 4 под бројем  4 сте навели да Понуђач  треба да достави  лиценцу за 

складиштење  нафте и нафтних  деривата.  Уколико  понуђач  има  складиште  у закупу  да  ли 
може  да приложи  лиценцу  за складиштење  закуподавца  и уз то Решење  и Уговор  о закупу тог 
складишта? 

 
 

ОДГОВОР 

У циљу избегавања захтева за заштиту права у овом поступку и пролонгирања поступка 

јавне набавке и на тај начин ометање рада установе  и мишљења Агенције за енергетику, 

наручилац мења конкурсну документацију и брише услов поседовање лиценце за за 

складиштење  нафте и нафтних  деривата, а потенцијални понуђачи се могу детаљно обавестити 

у објављеним изменама и допунама конкурсне документације.  

 

 

          Председник комисије  

 

       

           Јовица Станишић, дипл.правник  


