
 

   

 

ЈП  “ИНГРИН“  Инђија  

Број: 1-5/2020 

Дана, 31.01.2020. године 

Цара Душана бр. 1 

Инђија 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Захтевa заинтересованог лица за додатним информацијама и 

појашњењем Конкурсне документације за ЈНMВ добара број 1/2020 – Горива, који је заведен 

под  дел. бр. 1-4/2020 дaнa 29.01.2020. године,  достављен електронском поштом,  Комисија 

за јавну набавку даје 

                                                         

         

О Д Г О В О Р  

са додатним појашњењем Конкурсне документације за ЈНМВ број 1/2020 

 

 

ПИТАЊЕ 

 

Поштовани, 

 

     У вашој  вашој конкурсној документацији смо наишли на неке спорне услове за учествовање. 

      

На страни 31 Модела уговора Члан 2 наводите: 

«Уговорне стране прихватају укупну вредност уговора у износу ____________ динара без 

ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом, утврђеној на основу јединичних цена на 

дан сачињавања понуде.  

Испоручено гориво Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени утврђеном одлукама 

његових надлежних органа и ценовником добављача која важи на дан испоруке умањеним по 

рабатној скали (одобреном попусту за набављене количине). Попуст се одобрава Наручиоцу 

испостављањем књижног одобрења на крају сваког месеца. Испоручилац се обавезује да ће 

Наручиоцу достављати све измене званичног ценовника у року од 2 (два) дана од дана 

ступања новог ценовника на снагу.  

Уколико Наручилац није сагласан са утврђеним јединичним ценама из става 3. овог члана 

Уговора, Наручилац задржава право на једнострани раскид уговора са отказним роком од 10 

(десет) дана од дана достављања изјаве о једностраном раскиду уговора.» 

 

Да ли је могућа измена става који се односи на цене, тако да гласи : 

«Уговорне стране прихватају укупну вредност уговора у износу ____________ динара без 

ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом, утврђеној на основу јединичних цена на 

дан сачињавања понуде.  

Цена нафтних деривата утврђује се одлукама Продавца у складу са законом и подзаконским 

актима. Испоручене нафтне деривате Продавац ће Купцу фактурисати по цени која важи на 

дан испоруке. 

Под даном испоруке подразумева се дан  преузимања робе од стране купца на бензинским 

станицама Продавца. Попуст се одобрава Наручиоцу испостављањем књижног одобрења на 

крају сваког месеца.  

Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу достављати све измене званичног ценовника у 

року од 2 (два) дана од дана ступања новог ценовника на снагу.» 



 

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, тако да тражимо брисање,  зато што 

никако не можемо пристати, на став да Уколико Наручилац није сагласан са утврђеним 

јединичним ценама из става 3. овог члана Уговора, Наручилац задржава право на 

једнострани раскид уговора са отказним роком од 10 (десет) дана од дана достављања изјаве 

о једностраном раскиду уговора. 

 

Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у вашој 

конкурсној документацији  као и померање рока предаје понуде у случају да прихватите 

наше примедбе. 

 

 

ОДГОВОР 

 

Основана је неправилност на коју указује подносилац  захтева тако да ће се 

извршити измена конкурсне документације  и  то члана 2.  Модела уговора. 

 

Обавештењем о продужењу рока наручилац ће рок за подношење понуда 

продужити  до  10.02.2020. године до 13:00 часова.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

  

Објавити:  

- Портал јавних набавки, http://portal.ujn.gov.rs/ 

- интернет страница наручиоца,  www. ingrin.rs. 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ingrin.rs/

