
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 

Предмет: Питања и одговори по јавној набавци – отворени поступак бр.17/11-09/2013 – 
добра – набавка погонског горива за бродове. 
 
Питање:  
Понуђач је тражио измену тендерске документације у делу : VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ 
НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ из следећих разлога: 
 
Наведена тачка конкурсне документације гласи:  
  
«Цена важи на дан испоруке и утврђују се на основу тржишно верификоване цене и на основу 
ценовника испоручиоца уз претходно обавештење Наручиоцу.  
Изабрани понуђач је дужан да по потписивању уговора и издавању рачуна за појединачну 
испоруку горива достави Наручиоцу свој ценовник за дан сипања горива и основ формирања цене, 
односно фактуру по којој је набавио гориво и сл. Максимална маржа може да износи до 10% у 
односу на улазну фактуру и сл.  
Сагласност за наведени начин промене цена горива понуђач даје самим учешћем у поступку јавне 
набавке.» 
   
Потенцијални понуђач  наводи да од 01.01.2012. године више не важи Уредба о ценама деривата 
нафте и обзиром да се цена дизел горива гасног уља  0,1 формира у складу са кретањем цена на 
тржишту нафтних деривата предлаже измену овог става тако да гласи:  
  
„Цене дизел горива гасног уља  0,1 утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањима цена на 
тржишту нафтних деривата. 
Одлуке Продавца о промени цена нафтних деривата се доносе у оним интервалима у којима се 
обезбеђује њихово усклађивање са кретањем цена на тржишту нафтних деривата.  
 Продавац се обавезује да Купца обавештава о промени цена дизел горива гасног уља  0,1, јавним 
објављивањем цена нафтних деривата на својој званичној wеb адреси  достављањем Купцу 
Обавештења о промени цена.  
Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке, а 
која је јавно објављена у складу са претходном клаузулом. 
Под даном испоруке подразумева се дан када је Продавац предао нафтни дериват превознику на 
превоз, без обзира да ли се превоз нафтног деривата врши у организацији Купца или Продавца» 
  
Потенцијални понуђач предлаже да се наведена измена унесе и у Члану 2. Модела Уговора. 
  
Одговор: 
Наручилац је уважио сугестију потенцијалног понуђача и извршиће измену тендерске 
документације.  
Такође је сходно чл. 63.став 5. Закона о ЈН продужио рок за подношење понуда . 
Нови рок је 07.02.2014.године у 10 часова. 
 
 

     Комисија за јавну набавку 


