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 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, мења са Конкурсна документација 
за јавну набавку добара: Горива и мазива - 23/2015.  
 

1. У одељку VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, део тачке 10. је гласио: 
 
Цене из понуде, имајући у виду структуру цене коју даје понуђач, усклађиваће се (увећати 
или умањити), по престанку важења понуде, сразмерно увећању или умањењу  
које се утврђује прописима, у складу са важећим одлукама Продавца, по ценовнику који 
важи на дан испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања добара од стране 
наручиоца. Обзиром да се ради о сукцесивним испорукама уговорена цена се може мењати у 
случају промене цене добара на тржишту Републике Србије, промене званичног средњег 
курса динара у односу на амерички долар и промене висине фискалних обавеза на ову врсту 
добара (акцизе). Продавац је дужан да о сваком повећању цене у смислу претходног става 
писмено обавести наручиоца.  
О свакој промени цене наручилац ће донети одлуку о измени уговора, којом ће се регулисати 
промена цене. 
 
Део тачке 10. се мења и сада гласи: 

 
Цене из понуде, имајући у виду структуру цене коју даје понуђач, усклађиваће се (увећати 
или умањити), сразмерно увећању или умањењу које се утврђује прописима, у складу са 
важећим одлукама Продавца, по ценовнику који важи на дан испоруке. Под даном испоруке 
подразумева се дан преузимања добара од стране наручиоца. Обзиром да се ради о 
сукцесивним испорукама уговорена цена се може мењати у случају промене цене добара на 
тржишту Републике Србије. Продавац је дужан да о свакој промени цена у смислу 
претходног става писмено обавести Наручиоца (Купца).  
О свакој промени цена Продавца, Наручилац (Купац) ће донети одлуку о усклађивању цена. 
Уколико Наручилац (Купац) не прихвати промену цена, уговорне стране могу отказати 
уговор пре истека рока на који је закључен. 
 
Део тачке 20. је гласио: 
 
Број жиро рачуна за подношење захтева за заштиту права понуђача: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна 
такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 
набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
 
Део тачке 20. се мења и сада гласи: 
 
Број жиро рачуна за подношење захтева за заштиту права понуђача: 840-30678845-06; сврха 
уплате: ЗЗП, назив наручиоца и ознака ЈНОП бр. 23/2015; корисник: буџет Републике Србије.   
 
 



1. У одељку VII – Moдeл угoвoрa, члан 3. је гласио: 
 
Уговарачи су сагласни да се цене дате у понуди број _____________ од ________________ 
године, могу мењати. Цене се мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на 
тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Испоручене нафтне деривате Продавац ће 
фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Продавац је дужан да о сваком 
повећању цене у смислу става 1., овог члана писмено обавести Наручиоца. О свакој промени 
цене наручилац ће донети одлуку о измени уговора, којом ће се регулисати промене цене. 
 
Члан 3. се мења и сада гласи: 
 
Уговарачи су сагласни да се цене дате у понуди број _____________ од ________________ 
године, могу мењати. Цене се мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на 
тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Испоручене нафтне деривате Продавац ће 
фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Продавац је дужан да о сваком 
повећању цене у смислу става 1., овог члана писмено обавести Купца. О свакој промени цена 
Продавца, Купац ће донети одлуку о усклађивању цена. 
 
 
 
 

Председник Комисије: 
 

    Душко Јелисавчић 
 
 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


