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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 369/2017 – Намирнице за припремање хране–
исхране деце,по партијама, именована Решењем директора број 369/3-2017, даје одговор на
постављено питање потенцијалног понуђача:
Питањe број 2:
Молимо за појашњење ваше конкурсне документације везано за члан 3 модела уговора:
1. Да ли се промена цена врши на основу података Републичког завода за статистику или
према подацима објављеним на порталу Система тржишних информација пољопривреде
Србије?
Одговор на питањe бр.2:
1. Уколико на тржишту дође до ПРОМЕНЕ раста индекса потрошачких цена за уговорену
робу, према подацима РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ, за 10% и више од
уговорене цене, Продавац има право да поднесе Купцу, у писменој форми, захтев за
повећање цене. У случају из става 3 овог члана, јединичне цене добара се могу повећати
искључиво уз писмену сагласност Купца на захтев за промену цена, на основу
аргументованих доказа о потреби промене цена, с тим што ће се промењене цене
примењивати од дана закључења Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена
цена. СВАКИ НАРЕДНИ РАСТ индекса потрошачких цена РАЧУНА СЕ према подацима
објављених од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
објављених на ПОРТАЛУ СИСТЕМА ТРЖИШНИХ ИНФОРМАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
СРБИЈЕ, као и на основу званично објављених података у штампи изложених од стране
овлашћених лица. Новоутврђене цене се примењују на испоруку од дана потписивања
Анекса уговора. Уколико на тржишту дође до ПАДА индекса потрошачких цена за
уговорену робу, према подацима
са Портала Система тржишних информација
пољопривреде Србије за 10% и више од уговорене цене, Купац има право да поднесе
Продавцу у писменој форми захтев за смањење цене. У случају из става 5 овог члана,

јединичне цене добара се могу смањити искључиво уз писмену сагласност Продавца на
захтев за промену цена, с тим што ће се промењене цене примењивати од дана закључења
Анекса овог уговора којим ће се регулисати промена цена. СВАКИ НАРЕДНИ ПАД
потрошачких цена РАЧУНА СЕ према подацима са Портала СИСТЕМА ТРЖИШНИХ
ИНФОРМАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ, од важеће уговорене цене у Анексу
Уговора.
Комисија за предметну јавну набавку
Доставити:
1. Објавити на Порталу јавних набавки
2. Објавити на интернет страници установе
3. Деловоднику

