
 
 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
У вези објављенe јавне набавке за набавку добара  -  Погонска горива и деривати 
од нафте, Партија 1 Погонска горива за возила и механизацију,   ЈН.број  24-
1557/2017 заинтересовано лице је, дана 03.08.2017. године, у писаном облику 
упутило допис са примедбама 
 

ПИТАЊЕ: 
У вашој У вашој конкурсној докумнтацији смо наишли на неке спорне услове за  
учествовање. 

     1.На страни 24 конкурсне документације и Члану 4 Модела уговора наводите: 
Уговарачи су сагласни да цена-без ПДВ-а износи 2.817.000,00  динара. Цена са 
ПДВ-ом износи 3.380.000,00 динара. 
Спецификација са ценама је саставни део уговора. 
Промена уговорене цене, из става 1. овог члана, извршиће се уколико, на тржишту 
дође до повећања или смањења цене горива. 
Променa цене примењиваће се на уговорену цену из понуде, која је саставни део 
овог уговора. 
Испоручено гориво Продавац ће фактурисати ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац по цени која важи на дан испоруке који подразумева дан преузимања 
нафтних деривата, друге робе и услуга од стране ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексианац  на бензинским станицама Продавца. 
Тражимо хитну измену тако да гласи: 
Уговарачи су сагласни да цена-без ПДВ-а износи          динара. Цена са ПДВ-ом 
износи                           динара. 
Спецификација са ценама је саставни део уговора. 
Промена уговорене цене, из става 1. овог члана, извршиће се уколико, на тржишту 
дође до повећања или смањења цене горива. 
Променa цене примењиваће се на уговорену цену из понуде, која је саставни део 
овог уговора. 
Испоручено гориво Продавац ће фактурисати ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексинац по цени која важи на дан испоруке који подразумева дан преузимања 
нафтних деривата, друге робе и услуга од стране ЈКП „Водовод и канализација“ 
Алексианац  на бензинским станицама Продавца. 
 



      Образложење: 
Цену нафтних деривата утврђује Продавац, на основу кретања на тржишту 
нафтних деривата и важе на дан испоруке , на основу чл. 88. Закона о енергетици 
(Сл. гласник РС, бр. 145/2014), где се одређују које цене су регулисане, а које цене 
су слободне, као и чл. 36 став 2. Закона о трговини (Сл. Гласник РС, бр. 53/2010 и 
10/2013), тако да Продавац има законску могућност да слободно формира 
цене.Обзиром да сте уношењем вредности унапред одредили цене,  што није 
могуће, тражимо промену. 
  

 

ОДГОВОР:  
У складу са захтевом заинтересованог лица Наручилац ће извршити измену 
конкурсне документације и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца 
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