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Јавна набавка: Д-18/16 РАНО ПОВРЋЕ 1.  
 
 
 

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

14/15) ,  Комисија за јавну набавку у отвореном поступку набавке добара Јавна набавка: 

Д-18/16 РАНО ПОВРЋЕ 1,Д-20/16 –РАНО ПОВРЋЕ 2 на захтев заинтересованог лица 

,даје следећа : 

 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

 

 

1. ПИТАЊЕ:Како се мења цена неког артикла ако он није испоручиван у време 

важења понуде? Тј. Прва испорука неког артикла ће бити у априлу 2017. Године. 

Одговор: Право на корекцију цене се стиче 90 дана након прве испоруке,а према 

подацима СТИПС-а који буду  у том тренутку. 

2. ПИТАЊЕ:У Ставу 3. Страна 17. Конкурсне документације каже се „....... у 

време подношења понуде....“. Молим да појасните шта у конкретном случају 

значи ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ. 

Одговор: Дан подношења понуде 

3. ПИТАЊЕ:У Ставу 4. Стр 17. Конкурсне документације каже се да ће се „...цена 

повећати процентуално.....“. Да ли постоји горња граница за повећање цене 

изнад које се цена не може повећати ? Тј. Да ли ће те одобрити повећање цене 

неког артикла од 100% или 300%? Ако је такво повећање могуће јер у условима 

из документације не постоји ограничење, да ли постоји нека горња граница цене 

за сваки појединачни артикал изнад које тај артикал нећете користити за 

припремање оброка? Нпр. Да ли ћете користити млади кромпир ако му је цена 

одређена на 200,00 дин/кг? 

ОДГОВОР:Питање није сасвим јасно.Шта значи „уколико му је цена одређена 

на 200,00 динара? „. На СТИПС-у или у понуди понуђача. Корекција цене –

повећање ће се одобрити само  уколико је дошло до раста цена .Након истека 

рока обавезности цене дате у понуди ( 90 дана од прве испоруке ) , уколико је 

дошло да раста цена преко 5%  у односу на цене у време ( на дан подношења 

понуде) према подацима СТИПС,одобриће се  корекција-повећање цене за 

проценат раста цене .Уосталом све количине у конкурсној документацији су 

дате као процењене количине за период од годину дана, те не постоји ни фиксна 

обавеза преузимања тачних,унапред одређених количина појединих производа. 

 

4. ПИТАЊЕ У Ставу 5. Стр 17. Конкурсне документације нејасно је како се врши 

смањење цена. Нема никаквих оквирних услова аналогних са Ставом 2. Стр. 17 

који дефинише повећање цена. Из овог става следи да се цена може смањивати 

свакодневно и у било ком проценту, а тиме су понуђачи-добављачи стављени у 

неравноправан положај према наручиоцу. 

ОДГОВОР: Корекција цена и у случају повећања и у случају снижења цена,  

врши се петнаесто дневно према подацима СТИПС-а 
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5. ПИТАЊЕ :У Ставу 6. Стр 17. Конкурсне документације није дефинисано  у ком 

року се мора потписати Анекс Уговора, па тако може доћи до ситуације да прође 

15 дана и треба потписати нови Анекс ,а да предходни још није потписан. 

ОДГОВОР:Корекција цена се врши петаестодневно ,сагласно томе се потписију 

и Анекси.Не може бити наредног Анекса,уколико није било претходног. 

6. ПИТАЊЕ:У Ставу 8. Стр 17. Конкурсне документације каже се да ће се цена 

повећати „..... до нивоа цена према подацима Министарства пољопривреде .......“. 

Да ли се мисли на процентуално повећање или се за цену неког артикла 

преписује цена са сајта Министарства пољопривреде ?Молимо за појашњење! 

ОДГОВОР:У конкурсној докуемнтацији је недвосмислено наведено да се  

КОРЕКЦИЈА ЦЕНА ВРШИ ПРОЦЕНТУАЛНОМ ИЗНОСУ ЗА УТВРЂЕНИ 

ПРОЦЕНАТ ,дакле „преписивање цена „ са СТИПС—а није предвиђено. 

 

7.  ПИТАЊЕ:У Ставу 9. Стр 17. Конкурсне документације , слично са Ставом 6.  

Није дефинисано у ком року се мора потписати Анекс ? 

Одговор дат у једном од претходних одговора. 

 

НАПОМИЊЕМО ДА ЈЕ У ТОКУ ИЗРАДА ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ 

ДОКУЕМНТАЦИЈЕ У ОВОМ ДЕЛУ  ЗБОГ ЧЕГА ЋЕ БИТИ ПРОДУЖЕН РОК 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА 22.07.2016.године.ОБАВЕШТЕЊЕ О 

ПРОДУЖЕЊУ РОКА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


