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Број:5.2.-782      

Дана:13.01.2020.           

      

 

 

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 09.01.2020. године за јавну набавку добара у отвореном 

поступку – Набавка горива, број 01/20-С. 

 

  

Дана 09.01.2020. године у 15,04 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

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

број 01/20-С. Наручилац је дана 10.01.2020. године у 07,47 часова електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање у 15,04 часова: 

 

„Поштовани, 

У вези припреме понуде за јавну набавку горива број 01/20-С молбом за следеће 

појашњење: 

У Моделу Уговор у Члану 4. наводите: 

„ Купац се обавезује да ће за испоручено гориво Продавцу плаћати по ценама које су 

утврђене у понуди Продавца и Обрасцу структуре цене.  

Усклађивање цена се може вршити након закључења овог Уговора само из објективних 

разлога, а услед промена цена и услова на тржишту уз претходну писмену сагласност 

Купцакоја се доставља Продавцу путем елекртонске поште.Усклађивање цене нафтних 

деривата утврђују се одлуком Продавца у складу са законом и подзаконским актима. У 

случају усклађивања цене горива услед наведених околности важи цена из званичног 

ценовника Продавца на дан испоруке о чему ће Продавац писмено обавестити Наручиоца 

путем електронске поште.  

Усклађене цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена о чему ће Продавац бити 

дужан да достави извештај у коме ће бити исказане малопродајне цене од најмање 4 

различита добављача нафтних деривата. У супротном, Купац може раскинути уговорса 

отказним роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду.  

Цене горива важе на дан преузимања горива у возило Купца на бензинским станицама 

Продавца.» 

С обзиром да Добављачи својим одлукама одређују цене нафтних деривата 

превасходно водећи рачуна о понуди и потражњи а усклађују ћи је и са ценама на тржишту 

нафтних деривата РС, сматрамо, да је неприхватљив захтев да се промене цена условљавају 

са ценам код других добаљача,чиме  доводи до тога да се цене не одређују сопственим 

Одлукама.  

На основу тога, да ли је прихватљиво да се из Члана 4 изостави пасуса који наводи да 

се:  
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« Усклађене цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена о чему ће 

Продавац бити дужан да достави извештај у коме ће бити исказане малопродајне цене од 

најмање 4 различита добављача нафтних деривата. У супротном, Купац може раскинути 

уговорса отказним роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о 

раскиду»» 

 

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 остаје при захтевима из Конкурсне документације и не прихавта да се из 

Члана 4 Модела уговора изостави пасус који се односи на:  

„Усклађене цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена о чему ће Продавац 

бити дужан да достави извештај у коме ће бити исказане малопродајне цене од најмање 4 

различита добављача нафтних деривата. У супротном, Купац може раскинути уговор са 

отказним роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду“. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


