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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12,14/15 И 
68/15) врши измену и допуну Kонкурсне документације за јавну набавку добара број 04/16 у поступку јавне 
набавке мале вредности и то тако што врши измене и допуне у свему како даље следи.  

1) Захтев за појашњење заинтересованог лица: 
„У Вашем позиву за достављање понуде у Моделу уговора, члан 4, наводите „До промене цена добара у року 
важења уговора, може доћи по истеку рока важења фиксне цене из дате понуде, и то у случају промене 
званичног ценовника добављача у односу на ценовник на дан отварања понуда. Уговарач који захтева промену 
цена у обавези је да благовремено, упућивањем образложеног захтева о томе упозна другог уговарача. Уз захтев 
за промену цена, заинтеросовани уговарач обавезно доставља другом уговарачу и нову понуду са назначеним 
јединичним и укупном ценом предметних добара. Уговарач који услед стицања наведених услова захтева 
промену цена, дужан је да о својој намери обавести другог уговарача, уз одређивање рока за прихватање 
понуде.“ Поштовање овог члана није могуће ни са законодавне ни са техничке стране зато што се продаја робе 
на бензинским станицама врши 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. Да ли је могућа измена у Вашем позиву за 
достављање понуда у складу са примедбом?» 

Одговор наручиоца - Измена конкурсне документације: 

У Прилогу 10 МОДЕЛ УГОВОРА (страна 26/39) у члану 4., ст. 7 и 8 мењају се и сада гласе:    
 
„Промена цена се може вршити након закључења овог Уговора само из објективних разлога, а услед промена 
цена и услова на тржишту. Цене нафтних деривата утврђују се одлуком Добављача у складу са законом и 
подзаконским актима.  
У случају промене цене горива услед околности наведених у претходном ставу важи цена из званичног 
ценовника Добављача на дан испоруке.“ 
 

2) Захтев за појашњење заинтересованог лица: 
„У Моделу уговора, члан 5 наводите „Наручилац задржава право, а Добављач прихвата да се динамика уплате 
средстава усклађује са ликвидним могућностима Наручиоца.“  

Молим за појашњење овог става. Молим Вас да размотрите наше питање, и  одговорите да ли су могуће 
промене у вашем позиву на основу истог. Уколико будете мењали конкурсну документацију потребно је 
променити и рок предаје исте.“ 

 
Одговор наручиоца, појашњење: 

Наручилац задржава право да у случају застоја у приливу средстава из буџета, обавезе измирује не у 
уговореном року већ у максималном року од 45 дана од датума пријема рачуна у складу са важећим Законом о 
ограничавању рокова плаћања. 

3) Наручилац врши и допуну конкурсне документације 

У Прилогу 4 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА (страна 9/39), у тачки 11. ДОДАТНИ УСЛОВИ, после прве алинеје уписује се друга и гласи: 

 
� „Добављач мора да има пумпу, односно продајно место на територији Града Крагујевца.“  

 
Алинеја друга, постаје алинеја трећа. 

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
наручилац продужава рок за подношење понуда, о чему објављује обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и Интернет страници Студентског центра у Крагујевцу. 
 


