
 

Датум: 25.04.2019.године 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

     По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности  „ГОРИВА „ број 

1.1.28/2019, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује 

одговор. 

Питање  :   

Molim Vas da razmotrite izmenu konkursne dokumentacije i to : 

 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  
 
Јединичне цене се мпгу меоати накпн закључеоа угпвпра, самп из пбјективних разлпга, а услед 
прпмена цена гприва и услпва на тржишту, у складу са растпм цена деривата нафте на дпмаћем 
тржишту, према званичним пбјављеним ппдацима на web sajtu прпизвпђача.  
Исппручилац се пбавезује да п прпмени цена гприва, услед наведених пкплнпсти, пдмах 
пбавести Наручипца писменим путем дпстави важећи ценпвник и наведе прпценат увећаоа 
или смаоеоа цене у малппрпдајним пбјектима .  
У случају прпмена цена гприва услед наведених пкплнпсти важећа је цена кпја се рачуна такп 
штп се угпвпрене цене (јединичне цене из ппнуде) меоају ( увећавају или смаоују) за исказани 
прпценат прпмене цене у малппрпдајним пбјектима Исппручипца . 
 
Predložena izmena: 
Cene naftnih derivata, ostale robe i usluga u Srbiji koje Prodavac pruža na benzinskim stanicama 
utvrđuju se odlukama Prodavca u skladu sa  kretanjem cena na tržištu naftnih derivata u Republici 
Srbiji.  Isporučene naftne derivate, ostalu robu i usluge u Srbiji, Prodavac de fakturisati Kupcu po ceni 
koja važi na dan isporuke, a koji podrazumeva dan preuzimanja naftnih derivata, druge robe i usluga od 
strane Kupca na benzinskim stanicama Prodavca u Srbiji. 
 
Brisati : Прпценат увећаоа или смаоеоа цене у малппрпдајним пбјектима .  
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У случају прпмена цена гприва услед наведених пкплнпсти важећа је цена кпја се рачуна такп 
штп се угпвпрене цене (јединичне цене из ппнуде) меоају ( увећавају или смаоују) за исказани 
прпценат прпмене цене у малппрпдајним пбјектима Исппручипца . 
 

 Model ugovora brisati Члан 3 u delu :  
Citiram: Исппручилац се пбавезује да п прпмени цена гприва, из наведених разлпга, пдмах 
пбавести Наручипца писменим путем, дпстави важећи ценпвник и наведе прпценат увећаоа или 
смаоеоа цена у малппрпдајним пбјектима . 
У случају прпмена цена гприва услед наведених пкплнпсти, сматраће се важећпм цена кпја се 
рачуна такп штп се угпвпрене цене (јединичне цене из ппнуде) меоају ( увећавају или смаоују) за 
исказани прпценат прпмене цене у малппрпдајним пбјектима Исппручипца . 
Predložena izmena: 
Cene naftnih derivata, ostale robe i usluga u Srbiji koje Prodavac pruža na benzinskim stanicama 
utvrđuju se odlukama Prodavca u skladu sa  kretanjem cena na tržištu naftnih derivata u Republici 
Srbiji.  Isporučene naftne derivate, ostalu robu i usluge u Srbiji, Prodavac de fakturisati Kupcu po ceni 
koja važi na dan isporuke, a koji podrazumeva dan preuzimanja naftnih derivata, druge robe i usluga od 
strane Kupca na benzinskim stanicama Prodavca u Srbiji. 
 
 

 11.1 Средстава пбезбеђеоа 
 
Ппнуђач кпме je дпдељен угпвпр, je дужан да у тренутку закључеоа угпвпра,  
дпстави Наручипцу средствп пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла: једну бланкп сплп меницу,  
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Нарпдне банке Србије са пвереним пријемпм 
исте пд стране ппслпвне банке, пппуоенп, печатпм пверенп и пптписанп меничнп пвлашћеое и 
кппију картпна деппнпваних пптписа са печатпм банке да је кппија верна пригиналу и кппију ОП 
пбрасца. 
 
Predložena izmena: 
Ппнуђач кпме je дпдељен угпвпр, je дужан да у разумнпм рпку – 7 радних дана 
накпн  закључеоа угпвпра,  
дпстави Наручипцу средствп пбезбеђеоа за дпбрп извршеое ппсла: једну бланкп сплп меницу,  
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Нарпдне банке Србије са пвереним пријемпм 
исте пд стране ппслпвне банке, пппуоенп, печатпм пверенп и пптписанп меничнп пвлашћеое и 
кппију картпна деппнпваних пптписа са печатпм банке да је кппија верна пригиналу и кппију ОП 
пбрасца. 
 
 

Одговор : 

 Наручилац остаје при условима у конкурсној документацији :  

Јединичне цене се могу мењати након закључења уговора, само из објективних разлога, а услед 

промена цена горива и услова на тржишту, у складу са растом цена деривата нафте на домаћем 

тржишту, према званичним објављеним подацима на web sajtu произвођача.  



Испоручилац се обавезује да о промени цена горива, услед наведених околности, одмах обавести 

Наручиоца писменим путем достави важећи ценовник и наведе проценат увећања или смањења 

цене у малопродајним објектима .  

У случају промена цена горива услед наведених околности важећа је цена која се рачуна тако што 

се уговорене цене (јединичне цене из понуде) мењају ( увећавају или смањују) за исказани 

проценат промене цене у малопродајним објектима Испоручиоца . 

Образложење: Предложена измена водила би ка томе да би јединична цена исказана у 

понуди Понуђача била меродавна само за рангирање понуда а стварна цена по којој би се 

вршила испорука добара по потписивању  и у току реализације  уговора формирала одлуком 

изабраног Понуђача-Испоручиоца  и могла знатно да одступа од понуђене цене из понуде и 

цене других понуђача . 

 Наручилац остаје при условима у конкурсној документацији : 

 11.1 Средстава обезбеђења 

-Средство обезбеђења за добро извршење посла 

Понуђач коме je додељен уговор, je дужан да у тренутку закључења уговора,  

достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла: једну бланко соло меницу, 

захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и 

копију картона депонованих потписа са печатом банке да је копија верна оригиналу и копију ОП 

обрасца. 

 

Образложење: У пракси код Наручиоца се показало да је најједноставнији начин 

комплетног закључења уговора  да изабрани Понуђач уз потписане и оверене уговоре 

достави и средства обезбеђења за добро извршење посла . 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

Не врши се измена и допуна конкурсне документације као ни  

продужење рока за подношење понуда . 

 

 

                                                 Комисија за јавну набавку број  1.1.28/2019 


