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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 13/20 – НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЗА 
ГРЕЈАЊЕ 

 
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 13/20 – Набавка гасног уља за грејање, 
постављена су следеће питање понуђача: 

 

Питањe: 
 

  
У конкурсној документацији, страна 5, у делу III техничке спецификације  као и у моделу 
уговора страна 25 члан 2 наручилац је навео следеће: „Цена током реализације уговора не 
сме бити већа од 5%  од дате цене  у понуди продавца“ 
Напомињемо да на формирање цене нафтних деривата утичу два јака спољна 
фактора: цена сирове нафте на светским берзама и курс долара  на који ни држава 
Србија не може да утиче. 
Имајући горе наведене чињенице у виду  као и да је предвиђено да Уговор важу годину 
дана, није познато у ком смеру и колико ће цена нафте расти или падати  у 
периоду  трајања уговора.  
С тим у вези Предлажемо брисање реченице „Цена током реализације уговора не сме бити 
већа од 5%  од дате цене  у понуди продавца“ и додавање  пасуса 
„Цене нафтних деривата утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на 
тржишту нафтних деривата. 
Одлуке Продавца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у 
којима се обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних 
деривата.“ 
 
Одговор на питањe 1: 
 
Наручилац је у конкурсној документацији навео да ће се испорука вршити у целости у 
уговореном року, па је с тим у вези оправдан захтев наручиоца у погледу ограничења 
промене цена.  
Уколико из оправданих и доказивих разлога цена сировина на тржишту која утичу на 
цену предметног добра значајно одступи у току реализације уговора, наручилац ће на 
писани захтев уговорене стране и уз достављање доказа о томе, размотрити могућност и 
већег одступања од наведеног, уколико за то постоје законски услови. Без писане 
сагласности наручиоца није дозвољено веће повећање уговорених цена предметног 
добра. 
Напомињемо да је наручилац корисник буџетских средстава која су лимитирана у складу 
са законским прописима. 
 
 

 за Комисију за јавну набавку  
 
 

            Братислав Татић, дипл. инж. 
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