
 

 

 

ЈКП "Погребне услуге" 
11000 Београд, Рузвелтова 50 

Телефони:   Централа:  011/207 1 300 ;   Факс:  011/329 1 517;   Дежурни центар (0-24):  207 1 333  и  207 1 377;  
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs.. 

 
Број: 2242 - 5/2019 
Београд, 05.04.2019. године                                                                                     
 
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
– питања за НВВ 1/2019, ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС. 

 
Примљена су питања потенцијалног понуђача, 03.04.2019. године, достављена мејлом, 
следећег садржаја:    
 
Поштовани, 

1. На страни број 33, наручилац је навео под Чланом 4, да се цена може мењати у случају 
промене цене на тржишту од минимум 5% и усклађује се са котацијском ценом, 
променом званичног средњег курса динара у односу на амерички долар и променама 
висине фискалних обавеза на ову врсту добара, рачунајући од дана који је наведен у 
обрасцу сруктуре цене, који је састави део овог уговора, односно од последње промене 
цена, искључиво уз писану сагласност друге уговорене стране на писани образложени 
захтев за промену цена. 
 
Молимо Вас да образложите овај став? 
 

2. Такође Вас молимо и да нам одговорите да ли вршите поврат акцизе? 

 
ОДГОВОР 

Поштовани, 
 

1. Уговорена цена може се мењати: 
 у случају промене цене добара на тржишту од минимум 5% и усклађује се са 

котацијском ценом (према Platts FOB Med Italy паритету и према DAF Brest),  
 у случају промене званичног средњег курса динара у односу на амерички долар 

(USD), од минимум 5%,  
 у случају промене висине фискалних обавеза на ову врсту добара (акцизе, таксе и 

сл.), од минимум 5%, 
рачунајући од дана који је наведен у обрасцу сруктуре цене, који је састави део овог 
уговора, односно од последње промене цена, искључиво уз писану сагласност друге 
уговорене стране на писани образложени захтев за промену цена. 
 
Уколико дође до промене цена за мање од 5%, у сва три наведена случаја, цена остаје 
фиксна. 

 
2. Не вршимо поврат акцизе. 

 
С поштовањем,  
Комисија за јавне набавке. 


