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Број:5.2.-10670      

Дана:24.04.2017.           

       

 

 

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 21.04.2017. године за јавну набавку добара у отвореном 

поступку – Набавка горива, број 07/17-С. 

 

  

Дана 21.04.2017. године у 08,45 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања - везано за јавну набавку добара у отвореном поступку – Набавка горива, 

број 07/17-С. Наручилац је дана 21.04.2017. године у 10,53 часова електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање у 08,45 часова: 

 

„Поштовани, 

 

     Ваше појашњење о промени цена је конфузно?  

Одговор на питање:  

1. Цене нафтних деривата утвђују се одлуком изабраног Понуђача у складу са законом и 

подзаконским актима и из тог разлога промена цена се може вршити након закључења овог 

Уговора само из објективних разлога, а услед промена цена и услова на тржишту уз претходну 

писмену сагласност Наручиоца. У свом дугогодишњем пословању Наручилац је уредно добијао 

писмену сагласност од добављача, те не постоји разлог да се овај услов не може испоштовати. 

Не разумем чија сагласност Вам је потребна од добављача или Ваша сагласност? 

Такође нисте прецизирали а то је било питање и других понуђача на који начин желите 

обавештење о промени цене 

 Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се одмах по промени цена Наручилац обавести и да се 

достави измењени ценовник на начин који одабере Наручилац нпр: (Е-МАИЛОМ, ФАКСОМ, 

ПОШТОМ и др.) и да се наведе особа задужена за пријем таквих информација? 

      

    И даље одговорно тврдим да нико од понуђача не може чекати на Вашу писмену или усмену  

сагласност ( сасвим је све једно )за промену цена а самим тим  нико не може испоштовати  

поменути став поготову што још приде тражите финансијске гаранције за добро извршење посла а то 

је још један разлог да будете прецизни и реални у својим захтевима.Такође смо сасвим сам сигурни 

да Ви не тражите било какву сагласност од корисника ваших услуга када је у питању промена цена 

тако да морате бити реалнији и према својим добављачима. 

   И даље остајемо при ставу да  је неопходнаизмена става који се односи на цене, тако да гласи : 

 

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.Продавац је у обавези да редовно обавештава Купца  о 

свакој промени цена слањем одлуке о промени цена и измењеи ценовник на начин који 
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одабере Наручилац нпр: (Е-МАИЛОМ, ФАКСОМ, ПОШТОМ и др.) и да се наведе особа 

задужена за пријем таквих информација. 

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.Због начина промене цене деривата и 

континуираног снабдевања добављача немогуће је чекати на писмену сагласност наручиоца 

тако да тај услов сасвим сигурно нико не може испоштовати. 

 

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.“ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

Одговор на питање: 

 

1. Наручилац је јасно написао у Конкурсној документацији у тачки 3.15. начин измене цене. 

Такође, у моделу уговора у члану 4. јасно је описан начин измене цене. Продавац ће 

писаним путем ( а писаним путем се сматра и е-маил, пошта, факс ) упутити захтев у коме 

ће од Купца затражити сагласност за промену цена услед објективних околности, као и 

доказ да су околности такве да утичу и на друге добављаче нафтних деривата о чему ће 

доставити извештај у коме ће бити исказане малопродајне цене од најмање 4 различита 

добављача нафтних деривата. 

Још једном напомињемо да смо и претходних година уредно пословали на наведени начин. 

Надаљe, што се тиче сагласноти наших корисника везано за промену цена наших услуга, 

обавештавамо Вас да цене наших услуга доноси и верификује Скупштина Града Новог Сада 

па не постоји никаква могућност за Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» да тражи 

писмену сагласност на промену цена од корисника наших услуга. 

 

Наручилац остаје при измењеној Конкурсној документацији од 18.04.2017. године. 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


