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Општинска управа општине Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

у отвореном поступку бр. Д ОП 03/19 

Број: 404-13-8/2019 

Датум: 18.02.2019. године 

 

 На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну 

набавку број Д ОП 03/19, сачињава: 

 

Обавештење о 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

за јавну набавку добара – „Набавка дизел горива за потребе месних заједница 

(гориво за рад трактора са грталицама за чишћење снега на путевима)“, број јавне 

набавке Д ОП 03/19, 

 

према следећем: 

 

Број 1 

У делу Конкурсне документације, на страни 21 од 31, који се односи на „МОДЕЛ 

УГОВОРА“, текста: 

 

„Члан 3 

 

Укупна купопродајна вредност уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а 

износи ______________________ динара, односно са обрачунатим ПДВ-ом од 

______________________ динара износи ______________________ динара.  

Цена горива Евро дизел износи ______________ динара по литру без ПДВ-а, односно 

______________ динара по литру са ПДВ-ом.  

Цена се може мењати у складу са кретањем цена на тржишту о чему Продавац уз фактуру 

доставља Наручиоцу важећи ценовник.  

Под даном испоруке подразумева се дан када је продавац предао добра Наручиоцу.  

Сматраће се да је Наручилац извршио пријем добара у моменту потписивања фискалног 

исечка“, мења се и гласи: 

 

„Члан 3 

 

 

Укупна купопродајна вредност уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а 

износи ______________________ динара, односно са обрачунатим ПДВ-ом од 

______________________ динара износи ______________________ динара.  

Цена горива Евро дизел износи ______________ динара по литру без ПДВ-а, односно 

______________ динара по литру са ПДВ-ом. 

Наручилац омогућава кориговање цена за време трајања уговора у складу са кретањем 

цена на тржишту нафтних деривата, уз ограничење, односно примењујући корекциони 

фактор.   
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На дан отварања понуда наручилац је сачинио записник о малопродајним ценама горива 

на референтној станици Добављача, односно најближој станици Добављача на којој ће 

се испоручити одређена врста горива.  

Наручилац је израчунао корекциони фактор за предметна добра, а који представља однос 

цене на референтној станици Добављача на дан отварања понуда и цене из понуде 

Добављача. 

Приликом фактурисања Добављач не може фактурисати уговорена добра на начин који 

је неповољнији по Наручиоца, користећи мањи корекциони фактор, тј. Однос цене на 

бензинској станици на дан фактурисања и фактурисане цене мора бити једнак или већи 

од односа цене на бензинској станици Добављача на дан отварања понуда и понуђене 

цене. 

Уговорени корекциони фактор износи: _________. 

Заокруживање приликом израчунавања корекционих фактора се врши на две децимале“. 

 

 

Након објављивања овог Обавештења о измени конкурсне документације на Порталу 

јавних набавки и интернет страницама Наручиоца следи објављивање Измењене и 

допуњене конкурсне документације. 

 

 

 У Бајиној Башти, 

дана 18.02.2019. год. 

 

 

С поштовањем,   

  Комисија за јавну набавку број 

Д ОП 03/19 

   

 

 


