
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-71/2018-12/8 

Датум: 23. јул 2018. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

- бензин-гориво за службена возила- 

 редни број 24/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 20. 

јула 2018. године у 13.50 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

 
Молим Вас да извршите измену конкурсне документације у обрасцу понуде –

страна 17, где стоји:-Јединичне цене наведене у Орасцу понуде су фиксне. 

С обзиром да су цене нафтних деривата променљивe  на тржишту нафтних 

деривата, некада и свакодневно, понуђач  није у могућности да прихвати да су цене 

фиксне  и предлаже  брисање става -Јединичне цене наведене у Орасцу понуде су 

фиксне. 

Или предлаже да овај став гласи: 

Понуђач предлаже да се цене мењају на следећи начин: 

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

нафтних деривата и друге робе која је предмет набавке  утврђују се и мењају 

одлукама Продавца у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у 

Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате и другу робу која је предмет набавке  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. 

 

1. Одговор Комисије:  

Комисија прихвата сугестију заинтересованог лица ради усклађивања конкурсне 

документације са моделом уговора у којем у члану 1. став 2, стоји: 



„Цена горива по литру се може мењати у складу са кретањем малопродајних цена 

горива које је предмет уговора о чему Добављач обавештава Наручиоца 

достављањем важећег ценовника.” 

и у члану 2. став 2: „Јединична цена се може мењати у складу са кретањем цена на 

тржишту о чему Продавац уз фактуру доставља Наручиоцу важећи ценовник.“ 

 

У складу са наведеним, Комисија ће извршити потребне измене конкурсне 

документације. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Марија Кљајић Крсмановић, специјалиста струковни менаџер;  

- Иван Ђорђевић, ССС;  

- Жељка Дрчелић, правник, службеник за јавне набавке. 

- Славко Лапчевић, ССС;  

- Миленко Јокић, ССС; 

- Јадранка  Савић, дипломирани правник. 
 

 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


