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Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНОП 
23/2015 – Горива и мазива 
 

Питања: 
 
1. Да ли је могућа измена у конкурсној документацији на страни 18 где пише: 

- Цена   у понуди  имајући у виду структуру цене коју даје понуђач усклађиваће се по 
престанку  важења понуде. 
 
Понуђач  предлаже и може да понуди да овај став гласи: 

- Цене у понуди  важе на дан састављања понуде. 

После закључивања уговора  Цене нафтних деривата утврђују се  и мењају одлукама 

Продавца у складу са  са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

 
2. Да ли је могућа измена у конкурсној  документацији на страни 18 где пише: 

- Цена у понуди имајући у виду структуру цене коју даје понуђач усклађиваће се по 
престанку  важења понуде сразмерно увећању или умањивању које се утврђује прописима,  у 
складу са вађећим одлукама Продавца, по ценовнику који важи на дан испоруке. Обзиром да 
се ради о сукцесивним испорукама уговорена цена се може мењати у случају промене цене 
добара на тржисту Републике Србије, промене званичног средњег курса динара у односу на 
амерички долар и промене  висине фискалних обавеза на ову врсту добара, акцизе. Продавац  
је дужан да о сваком повећању цена у смислу претходног става писмено обавести наручиоца. 
О свакој промени цена наручилац ће донети одлуку о измени уговора, којим ће се  регулисати 
промене цена. 
Понуђач није у могућности да прихвати овај став о промени цена из разлога што: 
 

А. Цене у понуди  важе на дан састављања понуде. После закључивања уговора  цене 

нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на 

тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

- Цена важи на дан испоруке и понуђач није у могућности да врши анексирање 

уговора  због промена цена.  

Б. Понуђач није у могућности да прихвати да се цене  из понуде мењају тако што ће 
наручилац донети одлуку о измени уговора, којим ће се  регулисати промене цена што значи 
да би се вршило анексирање уговора. Понуђач није у могућности да врши анексирање 
уговора  због промене цена  нафтних деривата из  техничких разлога. 
Понуђач предлаже да ова став гласи: 
 

-Цене у понуди  важе на дан састављања понуде. 

После закључивања уговора  Цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама 

Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 
испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на 



бензинским станицама Продавца. 

Понуђач своје купце обавештава о промени цена на тотемима на свакој бензинској 
станици, и достављањем спецификација за купљену робу уз фактуру.  

3. у складу са напред наведеним, из разлога што Понуђач није у могућности да врши 
анексирање уговора због промене цена, молим Вас за измену  члана 3. става који гласи: 

- О  свакој  промени цена  наручилац  ће донети одлуку о измени уговора, којом ће се 
регулисати промена цене. 

 
Понуђач предлаже, нуди и моли за измену тако да члан 3. модела уговора гласи: 
 

- Цене у понуди  важе на дан састављања понуде. 

После закључивања уговора Цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама 

Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 
испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране купца на 
бензинским станицама Продавца. 

Понуђач своје купце обавештава о промени цена  на  тотемима на свакој бензинској 
станици, и достављањем спецификација за купљену робу уз фактуру.  

Одговор на питања број 1, 2 и 3: 
 
Цене из понуде, имајући у виду структуру цене коју даје понуђач, усклађиваће се (увећати 
или умањити), сразмерно увећању или умањењу које се утврђује прописима, у складу са 
важећим одлукама Продавца, по ценовнику који важи на дан испоруке. Под даном испоруке 
подразумева се дан преузимања добара од стране наручиоца. Обзиром да се ради о 
сукцесивним испорукама уговорена цена се може мењати у случају промене цене добара на 
тржишту Републике Србије. 
Продавац је дужан да о свакој промени цена у смислу претходног става писмено обавести 
Наручиоца.  
О свакој промени цена Продавца, Наручилац ће донети одлуку о усклађивању цена. Уколико 
Наручилац не прихвати промену цена, уговорне стране могу отказати уговор пре истека рока 
на који је закључен. 
 
4. Да ли је могућа измена конкурсне документације на страни 17, понуде и модела уговора 
члан 4 која се односи на начин плаћања? 
Kод Вас у конкурсној документацији, понуди у моделу уговора члан 4  пише: 

- Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити најкасније у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре коју испоставља Продавац. 

Понуђач  нуди да овај став гласи: 
- Наручилац  се обавезује да вредност преузете робе  плати Продавцу у року од 30  дана 

од дана пријема фактуре коју испоставља Продавац. Фактурисања  се врши  15 и последњег 
дана у месецу . 
 

Одговор на питање број 4: 
 

- Наручилац остаје при ставу да ће се плаћање вршити најкасније у року од 45 дана од 
дана пријема фактуре коју испоставља Продавац. 

 
 
 

 
 


