
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„СУБОТИЦАГАС“ 
Број: 150-6/20 
Дана: 09.03.2020. 
С у б о т и ц а 
 
 
 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  
 
Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у 
вези ЈН 2/20, добра – горива за моторна возила и уређаје се моторима са унутрашњим 
сагоревањем од дана 06.03.2020. године, објављујемо одговор на наведенo питањe. 
 
 
 
Питање 1: 
 

У моделу уговора наводите: 
Добављач се обавезује да испоруке предмета вог уговора врши до испоруке 
уговорене количине горива, а најдуже 12 месеци рачунајући од 12.04.2020. године. 
Молим вас за корекцију овог члана, пример како би могао гласити члан: 
Добављач се обавезује да испоручује предмет овог уговора у трајању од годину дана 
од момента потписивања уговора, а најдуже до утрошка средстава предвиђених овом 
набавком. 

 
 

Одговор на Питање:  
 

Због датума, односно износа преосталих средстава за које постоји важећи Уговор за 
набавку добара – горива за моторна возила и уређаје са моторима са унутрашњим 
сагоревањем, а узимајући у обзир законску процедуру за потписивање уговора 
произлази да би  рок за потписивање новог уговора био у току важења постојећег 
Уговора за предметну набавку, што је у супротности са важећим закљученим 
Уговором. 
 
Горе наведени става је у складу са чланом 113. Став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 
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