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НАРУЧИЛАЦ: ГИМНАЗИЈА У СМЕДЕРЕВУ  

 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ РС бр. 124/2012), 

Наручилац одговара на питање: „Из којих разлога је наручилац у конкурсној документацији 

предвидео као део додатног услова закључен уговор о складиштењу или уговор о најму складишног 

простора са оним субјектом који има лиценцу за складиштење нафтног деривата?“  

Одговор: 

Наручилац је као додатног услова предвидео закључен уговор о складиштењу или уговор о најму 

складишног простора са оним субјектом који има лиценцу за складиштење нафтног деривата ради 

омогућавања што је могуће веће конкуренције, а у складу са одредбом члана 10. Закона о јавним 

набавкама, а да се истовремено обезбеди уредност снабдевања у евентуалној ситуацији несташице 

предметног енергента. 

Наручилац неће мењати конкурсну документацију у вези са овим питањем. 

 

У даљем тексту  потенцијални понуђач  је предложио и измену члана 2. модела уговора, тако да 

гласи :“У случају промене цена из члана 1. овог уговора примењује се цена по ценовнику продавца, 

која важи на дан испоруке, без закључивања анекса уговора. Понуђач се обавезује да наручиоца у 

току трајања уговора о промени цене обавести слањем обавештења о промени цене заједно са 

важећим ценовником који важи на дан  испоруке нафтног деривата“, а имајући   у виду чињеницу 

да поједини понуђачи не поседују своју web adresu. 

 

Одговор: Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што ће у тачки 9. одељка V и у 

члану  2. модела уговора изменити начин обавештавања  о промени цене тако што ће предвидети  

да је понуђач у обавези да наручиоца у току трајања уговора о промени цене обавести на својој 

званичној  web адреси, а уколико исту не поседује слањем обавештења о промени цене заједно са 

важећим ценовником који важи на дан  испоруке нафтног деривата. 
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