
 

ЈП ''Национални парк Тара''                                                        

Миленка Топаловић 3, Бајина Башта 

Тел: 031/863-644, факс:  031/863-644 

 www.nptara.rs, e-mail: office@nptara.rs 

 Број: 73/12 

 Датум: 11.02.2019. године 

 

 

 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС , бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. 05/2019 образована 
од стране наручиоца ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта, даје појашњења конкурсне 
документације у виду одговора на постављена питања за јавну набавку бр. 5/2019 – Горива 
и мазива, и то следећа:  

ПИТАЊЕ 3. : У делу Конкурсе документације за Јавну набавку горива и мазива број ЈН 

05/2019 Партија 1. у Моделу Уговора -. у Члану 3. сте навели: 

 

« Наручилац омогућава кориговање цена за време трајања уговора у складу са кретањем 

цена на тржишту нафтних деривата, уз ограничење, односно примењујући корекциони 

фактор. 

На дан отварања понуда наручилац је сачинио записник о малопродајним ценама горива 

на  референтној станици добављача, односно најближој станици добављача на којој ће се 

испоручити одређена врста горива. 

Наручилац је израчунао корекциони фактор за сва предметна добра, а који представља 

однос цене на референтној станици добављача на дан отварања понуда и цене из понуде 

добављача. 

Приликом фактурисања добављач не може фактурисати уговорена добра на начин који је 

неповољнији по наручиоца, користећи мањи корекциони фактор, тј. однос цене на 

бензинској станици на дан фактурисања и фактурисане цене мора бити једнак или већи од 

односа цене на бензинској станици добављача на дан отварања понуда и понуђене цене. 

 

Уговорени корекциони фактори износе: 

1) за евро дизел: _________, 

2) за евро премијум БМБ 95: _________, 

3) за ауто гас: ____________, 

4) за AdBlue: _____________.» 

 

С обзиром на да је законодавац регулисао начин формирања малопродајних цена, 

невидимо начин на који би ви вршили пописе на малопродајним станицама понуђача и 

утврђивао корективне факторе за поједине деривате. 

Такође приликом склапања уговора доставља се Скала попуста за преузете количине која 

је сасавни део уговора на основу које се врше корекције цена. На основу тога предлажемо 

да Члан 3. треба променити тако да гласи: 
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« Понуђач може да врши корекцију цена након закључења овог Уговора само из 

објективних разлога, а услед промена цена и услова на тржишту. 

Цене нафтних деривата утвђују се одлуком изабраног Понуђача у складу са законом и 

подзаконским актима Републике Србије. 

У случају промене цене горива услед околности наведених у претходном ставу важи цена 

из званичног ценовника изабраног Понуђача на дан испоруке о чему ће изабрани Понуђач 

писмено обавестити Наручиоца уз обавезу достављања ценовника. 

Испоручене нафтне деривате Понуђач ће фактурисати по цени која важи на дан испоруке. 

Под даном испоруке подразумева се дан преузимања нафних деривата на бензинским 

станицама Понуђача. 

 

ОДГОВОР:  Предлог за измену члана 3. Партија 1. у Моделу Уговора се не прихвата, члан 
3. остаје исти.  

Комисија за ЈН ОП 05/2019 


