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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, на захтев заинтересованог лица ,даје следећа : 

 

Додатна појашњења 

 

1.ПИТАЊЕ-Ако понудимо на тендеру дупло већу цену него штп је на СТИПСУ,да ли 

то занчи,да пошто се цене мењају процентуално и птопорционално,да ћемо и после 90 

дана моћи да променимо цену да буде дупло већа него што је на СТИПСУ. 

ОДГОВОР: корекција цена уговара се  као начин да се цене уговорених производа, с 

обзиром на специфичност предмета набавке –свеже поврће, ускладе са тржишним за 

случај да тржишне цене расту или падају током извршења уговора.Уколико је понуђена 

цена дупло виша од цене на СТИПС-у  време подношења понуда –онда је она и дупло 

виша од цене на тржишту па нема основа за подношење захтева за корекцију-повећање 

цена Уколико цена на СТИПС-ипак превазиђе цену из понуде, цена из понуде 

кориговаће се само за проценат раста цене у моменту подношења захтева  за корекцију 

цене у односу на време подношења понуде. 

.  

2.ПИТАЊЕ : Ако је цена из понуде дупло мања него што је на СТИПС-у да ли то 

значи да коригована цена никада неће моћи да буде једнака цени на стипсу? 

Одговор јр углавном дат  већ у претходном уговору.цена се увек коригује само за 

проценат раста цене у моменту подношења захтева  за корекцију цене у односу на 

време подношења понуде. 

 

3.ПИТАЊЕ: како израчунавамо за колико се променила цена тј. За колико процената је 

порасла цена? За који роценат повећавамо нашу последњу кориговану цену? 

Код прве промене цене након истека рока од 90 дана :за проценат раста цене у моменту 

подношења захтева  за корекцију цене у односу на време подношења понуде.Код свеке 

наредне  корекције за проценат раста цене у време подношења захтева за корекцију у 

односу на цену са кванташке пијаце  према подацима Министарства пољопривреде РС 

из става 1 овог члана, у време последње извршене корекције цена 

4.ПИТАЊЕ :Која се формула примењује приликом израчунавања процента повећања 

цене? 

Математичка формула за израчунавање процента Ц(цена из понуде)Х % повећања. 

 

Проценат повећања =  Ц1 -цена са СТИПСАу време подношења понуде____ Х 100 

 Ц2 –цена са СТИПС-а у време подношења захтева за корекцију  

   

 

Напомињемо да је у току израда измене конкурсне докуемнентације у овом делу и 

да ће рок за подношење понуда бити продужен до 22.07.2016.године.Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда биће објављено на Порталу јавних набавки. 

 

 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 



 
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка: Д-18/16 РАНО ПОВРЋЕ 1 
 
 

 

                                
 
 

 


