
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 
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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,Д-20/16 –РАНО ПОВРЋЕ 2 на захтев заинтересованог лица 

,даје следећа : 

 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

 

 

 

U Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu pod tačkom 11. PROMENA CENA 

TOKOM TRAJANJA 

UGOVORA piše: 

Da će se korekcija cena vršiti prema podacima Ministarstva poljoprivrede RS- Sistem 

Tržišnih 

informacija poljoprivrede Srbije, za poslednju sedmicu koja prethodi danu podnošenja 

zahteva, koji se objavljuju na sajtu Ministarstva poljoprivrede, Kvantaška pijaca u o 

petnaestodnevnom kretanju cena voća i povrća na Kvantaškoj pijaci. 

Nakon isteka roka iz stava 1 promena cena će se vršiti petnaestodnevno ukoliko je, prema 

podacima iz stava 2, došlo do rasta cena proizvoda u iznosu preko 5% u odnosu na cenu sa 

kvantaške pijace prema podacima Ministarstva poljoprivrede RS iz stava 2 u vreme 

podnošenja ponude, odnosno u vreme poslednje izvršene korekcije cena. 

Promena, odnosno povećanje cena će se vršiti u procentualnom iznosu za utvrđeni 

procenat 

rasta cena. 

PITANJA: 

1. Što se tiče korekcija cene koji datum se uzima kao upoređujući sa Stipsom? Da li je to 

DATUM 

PODNOŠENJA PONUDE, DATUM POTPISIVANJA UGOVORA ILI DATUM 

ISTEKA ROKA PONUDE? 

 

ОДГОВОР :Код прве промене  податак са СТИПС-а на дан подношења понуде у 

односу на дан подношења захтева за корекцију цене.Код свеке наредне корекције цена 

податак са СТИПС у време последње претходне промене цена у односу на податак са 

СТИПС-а у време подношења захтева за корекцију цене. 

 

2. Prilikom prve promene cena da li se cena iz ponude upoređuje sa cenama sa Stipsa 

nedelju 

dana pre datuma podnošenja ponude ili sa sedmicom koja prethodi datumu isteka 

važenja 

ponude? 

Код прве промене цена у време ( на дан ) подношења понуде у односу на дан 

подношења захтева за корекцију цене ( седмица која претходи дану подношења 

захтева за корекцију цена)   

 

3. Molim Vas objasnite NA KONKRETNOM PRIMERU METODOLOGIJU 

PROMENE CENA odn. Kako 

će se konkretno menjati cene iz ponude „procentualno“? Koji je to procenat, sa čime se 

upoređuje i na koji način se menja cena? 
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Цена се мења процентуално за проценат повећања ( или смањења цене) 

конкретног производа према подацима са СТИПС-а који се прате на начин описан 

у конкурсној докуемнтацији и у претходно датим одговорима. 

 

4. Sa Kojim datumom sa Stipsa se upoređuje poslednja korigovana cena iz ponude 

prilikom 

podnošenja Zahteva za promenu cena? 

 

Одговор је већ дат у претходним одговорима –код сцаке наредне промене са 

датумом подношења захтева за корекцију цене  у односу на цену  код последње 

корекције. 

 

Напомињемо да је у току израда измене конкурсне докуемнтације у овом делу те 

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

продужењу рока биће објављено на Порталу јавних набавки. 

 

 

      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


