
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЋУПРИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Комисија за јавну набавку  
мале вредности добра –  Бензин БМБ 95 октана 
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Дана: 05.04.2019. године. 

ПРЕДМЕТ: додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације 

за јавну набавку мале вредности добра – Бензин БМБ 95 октана 

Потенцијални понуђач је дана 05.04.2019. године путем e- maila на адреси 

наручиоца  nabavke@cuprija.rs поставио питање у вези јавне набавке мале 

вредности добра гориво - Бензин БМБ 95 октана. 

Питања: 

На страни 23, у Моделу уговора, члан 2., наводите да је за промену цене 
потребна писмена сагласнот купца, с обзиром на врсту робе за коју је 
расписана јавна набавка тај став није применљив. Продаја нафтних деривата 
врши се по малопродајним ценама из ценовника Понуђача важећим на дан 
преузимања робе. Цену нафтних деривата утврђује Понуђач, 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, с тим да укупна уговорена 
вредност не може прелазити процењену вредност јавне набавке. Из тог 
разлога нисмо у могућности тражити сагласност Купца уколико дође до 
промене цене. Да ли можете ускладити спорни став у односу на наведене 
законе? 
 

Одговор: 

Наручилац сматра да нема основа за измену конкурсне документције јер је 

упоредна тржишна цена, цена која се формира на тржишту нафтних деривата 

Републике Србије, чију висину детерминише промена висине званичног 

средњег курса динара у односу на амерички долар и промена акцизне политике 

Републике Србије за ову врсте добра. 

Наручилац у конкурсној документацији не ограничава могућност понуђачима да 

изврше промену цене горива, само мора да буде упознат са процентом 

увећења у односу на дату цену. 
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