
 

 

Назив и адреса наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац,  

Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац 

Врста наручиоца: Предшколско образовање 

Интернет страница наручиоца: http://www.pucarolija.com/ 

Број: 669/10-2018 

Датум: 18.06.2018. године 

 

 

              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 669/2018 – Намирнице за припремање 

хране–исхране деце,по партијама – партија бр. 5 – Воће и поврће, именована Решењем директора 

број 669/3-2018, даје одговор на постављено питање потенцијалног понуђача: 

Питања број 1:  

1. Можете ли да промените чл. 3 Модела уговора који регулише промену цене? 

Наведено је да су цене фиксне у року од 90 дана од почетка реализације уговора, а да се 

после тога могу променити (наниже или навише) на основу података Републичког завода 

за статистику. То практично значи да су цене фиксне не 90, већ 365 дана од почетка 

реализације уговора, тј. у читавом уговореном периоду од годину дана!  

Образложење: 

На основу вишегодишњег искуства (преко 15 година) није се десило да Републички 

завод за статистику прикаже повећање (или снижење) цена за 10 и више процената. 

Најчешће је тај податак, максимално: 3-4 %. То значи да ни добављач ни наручилац не 

могу да промене уговорене цене ни навише ни наниже. Разлог томе је што Републички 

завод даје податке о промени раста индекса потрошачких цена за Групу производа, нпр. 

За сво поврће, или за сво воће (домаће и јужно), а не даје податке за промену 

појединачних артикала (као што чини нпр. Градски завод за статистику града Београда). 

Из тог разлога чл. 3 би требало променити. Од више варијанти могуће су нпр. Ове две: 

1-цене су фиксне у целом уговореном периоду. 

2-цене су фиксне 90 дана од дана почетка реализације уговора, а после тога се мењају 

према СТИПС-у. 

 

Одговор на питања бр.1: 

 

1. Не може се променити чл. 3 Модела уговора који регулише промену цене из разлога што 

наручилац сматра да су Извештаји Републичког завод за Статистику као посебне 

организације основане Законом о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 44/14, 14/15, 54/15, 

96/15-др. Закон и 62/17) најмеродавнији што се тиче цена. Републички завод за 

статистику обавља стручне послове који се односе на: доношење програма, 

организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду 

методологије, прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање 

статистичких података; припрему и доношење јединствених статистичких 

стандарда; развој, одржавање и коришћење републичких административних и 

статистичких регистара; формирање и одржавање система националних рачуна; 

сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за 

вршење статистичких истраживања; сарадњу са међународним организацијама ради 

стандардизације и обезбеђивања упоредивости података; обраду података ради 
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утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу, као и друге 

послове одређене законом.  

Републички Завод за статистику има посебно Одељење за статистику цена  које 

организује и реализује: израду методологије; прикупљање, обраду, објављивање и 

анализу података статистичких истраживања која спроводи користећи и друге 

изворе података релевантних за ову област статистике.  

У Одељењу за статистику цена образују се одсеци, и то: 1.6.1. Одсек за статистику 

потрошачких цена обавља послове на праћењу кретања цена робе и услуга у промету 

на мало и обрачунава одговарајуће индикаторе, прати и изучава међународна 

теоријска и методолошка искуства из ове области, ради на изради статистичких 

стандарда и дефиниција за потребе ове статистике и друге послове из делокруга 

Одељења; 1.6.2. Група за статистику произвођачких цена обавља послове на праћењу 

кретања цена робе и услуга у промету на велико, прати и изучава међународна 

теоријска и методолошка искуства из ове области, ради на изради статистичких 

стандарда и дефиниција за потребе ове статистике и друге послове из делокруга 

Одељења.   

Такође има и посебно Одсек за структурна истраживања у пољопривреди и 

статистику биљне производње које  обавља послове који се односе на статистику 

шумарства и биљне производње, као што су: израда статистичких индикатора за 

производњу по културама; процена засејаних површина и укупних и просечних 

приноса; индекс физичког обима; материјални трошкови и вредност производње, 

обрачун показатеља о структури пољопривредних газдинстава и прати и изучава 

међународна теоријска и методолошка искуства из ове области, ради на изради 

статистичких стандарда и дефиниција за потребе ове статистике и друге послове из 

делокруга Одељења друге. 

 Из свих наведених разлога наручилац сматра да Републички завод за статистику има     

 приказано најреалније стање што се тиче цена у Републици Србији, те наручилац    

 неће променити чл. 3 Модела уговора. 
 

 

 

                                                                                                          Комисија за предметну јавну набавку 

Доставити: 

1. Објавити на Порталу јавних набавки 

2. Објавити на интернет страници установе 

3. Деловоднику 

 

 


