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Питање: 

„...С обзиром да је Наручилац у Обрасцу структуре цене одредио исказивање цене робе и превоза, 
а моделом уговора допустио мењање цене робе у складу са тржишним  условима, неопходно .је 
предвидети полазне параметре на основу којих се утврђује и мења цена, како би оне биле 
упоредиве и како би спречили потенцијалну злоупотребу да добављач у понуди да нижу цену, а 
касније је током реализације драстично и  неоправдано повећа. Стога, предлажемо следећи 
образац структуре цене уз који се  доставља и Циркулар који објављује нафтна компанија НИС из 
задње недеље која претходи отварању понуда, где ће све цене бити дате на исти дан, како би се 
утврдила тачна разлика у цени која ће за све време трајања уговора бити фиксна. 
У продужетку је образац структуре цена: 

Назив 

добра 

Јединица 

мере 

Захтевана 

количина  

Понуђена 

јединична 

цена без 

пдв-а 

Укупна 

понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

Понуђена 

јединична 

цена са 

пдв-ом 

Укупна 

понуђена 

цена са пдв-

ом 

Званична 

велепродајна 

цена НИС ад 

наведена у 

понуди без 

пдв-а 

Разлика између 

понуђене јединичне 

цене без ПДВ-а и 

званичне 

велепродајне цене 

без ПДВ-а по 

јединици  

мере 

1 2 з 4 5 (3х4) 6 7 (3х6) 8 9 (4-8) 

Мазут  

НСГ-С 

килограм  200.000       

Напомена: 
 У колони 8. уписује се званична велепродајна цена произвођача НИС ад наведена у  понуди по 
килограму без ПДВ-а из задње неделе која претходи отварању понуда за одложено плаћање.  
  У КОЛОНИ 9 уписује се раз.лика између понуђене цене понуђача (из колоне 4)  званичне цене 
произвођача (из колоне 8). 
Тако утврђена разлика у цени примењиваће се у апсолутном износу на званичну велепродајну 
цену произвођача НИС ад, и то за сваку промену цене произвођача.“ 
 
ОДГОВОР: 
 
        Наручилац усваја захтев понуђача и објављује Исправљену конкурсну докуметацију на 
порталу ЈН као и на својој интернет страници. 
С обзиром на то да је измена Конкурсне документације у року већем од 8 дана наручиоц није 
продужио рок за подношење пријава 
 
ср Зоран Ивковић, Члан комисије за јавну набавку 
 


