
 
Република Србија  

Дом за децу и лица ометена у развоју 

"Др Никола Шуменковић" 

Број: 2161/18 

27.11.2018 .г. 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењeм 

конкурсне документације за јавну набавку велике вредности- добара-

ЕНЕРГЕНАТА- ПЛИН-течни нафтни гас бр. 2138-1-17/18 

 

ПИТАЊЕ:  

 

Поштовани, 

Молимо за додатна појашњења-измене услова у тексту уговора, страна 18/28 конкурсне 

документације. 

  

Појашњење број 1: 

  

У члану 3, став 4 модела уговора наводи се следеће: 

„Сагласност за корекцију цена даје Лице задужено за јавне набавке Наручиоца, а 

уговорне стране на основу дате сагласности закључују Анекс уговора у року од 7 

дана од дана подношења захтева. Усаглашене кориговане цене, верификоване 

ступају на снагу са даном закључења Анекса уговора.“ 

  

Предлажемо брисање наведеног текста из разлога што је течни нафтни гас берзанска 

роба и њена цена је подложна свакодневниим променама, на дневном нивоу, тј. његова 

цена је непредвидива и варијабилна. 

  

Појашњење број 2: 

У члану 3, став 6 модела уговора наводи се следеће: 

„Наручилац има право, уколико на тржишту те врсте добара дође до 

појефтињења, да захтева од испоручиоца да се изврши умањење уговорене цене 

испоруке.“ 

  

Предлажемо брисање наведеног текста такође из разлога горе наведеног, тј. да је течни 

нафтни гас берзанска роба и њена цена је подложна свакодневним променама, на 

дневном нивоу. 

  

С поштовањем, 
 

У складу са чланом 63.Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС „ 

бр.124/12), Дом за децу и лица ометена у развоју „ Др Никола Шуменковић“ 

Стамница, у вези ЈНВВ „ЕНЕРГЕНАТА- ПЛИН-течни нафтни гас“ бр. 2138-1-

17/18  даје следећи одговор на питања која су нам постављена: 



Поштовани,  

На основу Захтева за додатним информацијама и појашњењем конкурсне 

документације примљеног и заведеног код Наручиоца дана 26.11.2018 .г. под бројем 

3842/2018, Комисија за јавне набавке оформљена по Решењу бр. 2139-1-17/18 од 

26.11.2018 .г. је извршила измену конкурсне документације и исту објавила на Порталу 

ЈН. 

 

Комисија за јавне набавке 

 


