
 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„СУБОТИЦАГАС“ 
Број: 129-6/17 
Дана: 31.03.2017. 
С у б о т и ц а 
 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015),  

 
 
Поводом достављеног захтева за додатним информацијама конкурсне документације у 
вези ЈН 4/17, добра – горива за моторна возила и уређаје са моторима са унутрашњим 
сагоревањем, од дана 30.03.2017. године, објављујемо одговор на наведено питање. 
 
Питање:  
 
С обзиром на честе промене малопродајне цене горива, молимо Вас да размотрите 
могућност измене конкурсне документације у делу који се односи на промену цене 
горива током трајања уговора. 
 
Предлажемо да члан 6. Модела уговора гласи: 
 
Уколико у току реализације уговора дође до промене цена на тржишту нафтних 
деривата, може се извршити промена јединичних цена датих у понуди. Коригована 
цена важи на дан испоруке добара. Под даном испоруке подразумева се дан 
преузимања говира од стране Наручиоца на бензинским станицама Добављача. 
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан 
испоруке. 
 
 Одговор на Питање:  
 
У члану 6. Модела уговора стоји: 
  
„Уколико у току реализације уговора дође до промене цена на тржишту нафтних 
деривата, може се извршити промена јединичних цена датих у понуди.  
 
Наведена промена цена може се извршити само у оквиру процента повећања или 
смањења цена у званичном ценовнику Добављача, у односу на цене из ценовника који 
је важио на дан подношења понуде, односно на дан претходне промене цена. Уз 
испостављен рачун  Добављач ће доставити доказе о промени цене у виду новог 
званичног ценовника у писменој форми, путем поште, електронске поште или факсом. 
Коригована цена важи на дан испоруке добара. Под даном испоруке подразумева се дан 
преузимања горива од стране Наручиоца на бензинским станицама Добављача.“  
 
Наведеним текстом члана 6. Модела уговора Наручилац је омогућио потенцијалним 
понуђачима да врше усклађивање цена нафтних деривата са кретањима на тржишту у 
Републици Србији, али логично је да се промене цена деривата могу извршити 
процентуално у односу на цене из ценовника који је важио на дан подношења понуде 
односно на дан претходне промене цена, иначе би се обесмислио поступак јавне 



набавке.  Из наведеног разлога се не може прихватити предлог потенцијалног понуђача 
за измену члана 6. Модела уговора. 
 

 
Комисија за јавну набавку 


