
 
 
 
ОДГОВОР: 
 
Поштовани,  
 
у вишегодишњој пракси јавних набавки потрошног материјала цена у понудама се увек  
изражавала у еврима, на паритету ЦИП Београд. Једном смо покушали да у цену буду 
укључени и зависни трошкови. Међутим, сви понуђачи који су учествовали у тендеру сматрали 
су да им такав начин изражавања цена отежава калкулације за понуду и може неке да доведе 
у неравноправан положај. Испоставило се да је веома компликовано и за бодовање.  
 
Увек треба имати у виду да на тендеру може да учествује и неки ино- понуђач, који цене може 
изразити само у еврима, најчешће на ЦИП паритету, због чега се мора предвидети такав начин 
изражавања цена. Уколико би домаћи понуђачи дали понуде у динарима са свим зависним 
трошковима, како бисмо уопште упоредили цене, а домаћи понуђачи би били доведени у 
неравноправан положај. Наравно, могао би се износ у еврима ино – понуђача прерачунати у 
динаре, али шта са зависним трошковима које би домаћи понуђачи урачунали у своју цену, а 
који се и не могу тачно знати унапред?  



Набавна цене артикала који су предмет јавне набавке није никаква пословна тајна, може се 
наћи на сајтовима произвођача или ино- диструбутера одн. добити на упит, а ми не улазимо 
у то колика је маржа понуђача и рабат који им произвођач евентуално одобрава. Према томе, 
реално се не ради о поверљивим информацијама, али у сваком случају ЗЈН у чл. 14 предвиђа 
обавезу заштите података, а чл. 108 да се подаци из одлуке о додели уговора који 
представљају пословну тајну не објављују, него достављају УЈН и ДРИ. 
Зависни трошкови су општепознати, знају се стопе пореза и царине, као и и оквири 
уобичајених тарифа шпедитера и достављача, а пошто је предвиђено да их сноси наручилац, 
не могу да утичу на понуду. Уосталом и ЗЈН предвиђа да се царина и увозне дажбине, уколико 
су укључени у девизну цену, морају изразити засебно. 
Према томе, уколико неке артикле и добављају од ваше фирме по динарским ценама, 
понуђачима није проблем да изразе своју цену у еврима, без ових трошкова.  
 
У сваком случају, наглашавамо да смо поштовали сугестије понуђача који сматрају да је 
овакав начин исказивања цене за њих најједноставнији, а пошто смо свесни колико су ове 
набавке компликоване, покушавамо, колико умемо, да олакшамо понуђачима бар 
припремање понуде и спремни смо да у наредним набавкама применимо све сугестије око 
којих би се сложило више понуђача. 
 
Срдачан поздрав, 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈН бр. 4/2017 


