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Општинска управа општине Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

у отвореном поступку бр. Д ОП 03/19 

Број: 404-13-9/2019 

Датум: 11.03.2019. године  

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр.        

Д ОП 03/19 образована Решењем од стране Наручиоца даје: 

 

Одговор на постављено питање за јавну набавку у отвореном поступку бр. Д ОП 03/19 – 

„Набавка дизел горива за потребе месних заједница (гориво за рад трактора са 

грталицама за чишћење снега на путевима)“. 

 

 

Питање број 1: 
Имајући у виду да се евентуално дати попусти на цене приликом одабира најповољније 

понуде (у оквиру понуђене цене), нити се цени разлика између понуђене цене и 

регуларног ценовника на најближој БС понуђача на дан отварања позива за подношење 

понуде,  већ се само разматрају конкретне јединичне понуде а у оквиру укупне суме према 

предвиђеним количинама робе током целог трајања уговора, начин да се понуђач обавеже 

да се током трајања уговора придржава понуђене цене јесте да се пропише његова обавеза 

да се током трајања уговора, приликом промене малопродајних цена на својим објектима 

(а које су неминовне, услед тржишних фактора) УВЕK ПРИДРЖАВА РАЗЛИKЕ 

ИЗМЕЂУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И ЦЕНЕ НА НАЈБЛИЖОЈ НАРУЧИОЦУ СВОЈОЈ БС НА 

ДАН ОБЈАВЕ ПОЗИВА, а која разлика би била заправо фиксни попуст. 

 

На овај начин, понуђачи неће давати нереално ниске цене, а које ће потом заменити 

редовним тржишним ценама, јер ће водити рачуна о томе да се разлике у цени мора 

придржавати током целог трајања уговора, па ће дати цену, коју је спреман да испоштује. 

 

На овај начин се штити и слободна конкуренција, а и интерес Наручиоца да се заиста 

снабдева по најповољнијим ценама нафтних деривата, а да та цена не буде само 

деклараторна и да служи само циљу да се добије уговор. 

 

С наведеним у вези, предлажемо да се промени чл. 3 МОДЕЛА УГОВОРА (који је 

саставни део конкурсне документације). 

 

С наведеним у вези предлажемо да чл. 3 овако гласи: 

 

„чл. 4 

 

4.1. Након закључења и током важења уговора, усклађивање, односно промена цена 

утврђених у прихваћеној понуди Продавца, могућа је услед промена цена на тржишту и 

комерцијалне политике продавца. 

 

4.2. Након истека периода важења понуде, Продавац је дужан да обезбеђује Kупцу фиксни 

попуст у висини која представља разлику између цене  конкретног деривата из прихваћене 

понуде и цене тог истог деривата, која је важила у складу са званичним ценовником на 

бензинској станици Продавца, која је најближа Kупцу, на дан објаве позива за подношење 

понуда на Порталу управе за јавне набавке, а који  ценовник је потписан и оверен од 
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стране овлашћеног представника Продавца и предат је Kупцу заједно са понудом у оквиру 

поступка јавне набавке. 

 

4.3. Обрачун попуста врши се приликом састављања фактуре или испостављањем 

књижног одобрења до краја текућег месеца за претходни месец.“ 

 

Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, измените конкурсну документацију и 

продужите рок за доставу конкурсне документације 

 

Одговор на питање број 1: 

Предлог за измену члана 3. у Моделу Уговора се не прихвата, члан 3. остаје исти. 

Наручилац је 18.02.2019. године на Порталу јавних набавки објавио Измењену и 

допуњену Конкурсну документацију. У Конкурсној документацији у члану 3. Модела 

уговора Наручилац је предвидео могућност кориговања цена за време трајања уговора у 

складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата, уз ограничење, односно 

примењујући корекциони фактор. 

На дан отварања понуда наручилац ће сачинити записник о малопродајним ценама горива 

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

испоручити одређена врста горива. 

Наручилац ће израчунати 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. 

 

Напомена: Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну 

набавку можете преузети са Портала јавних набавки као и на интернет страници 

Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs, и www.bajinabasta.rs. 

 

Комисија за Јавну набавку у отвореном поступку бр. Д ОП 03/19 – „Набавка дизел 

горива за потребе месних заједница (гориво за рад трактора са грталицама за 

чишћење снега на путевима)“ је сагласна да ови одговори на питања не захтевају 

Измену и допуну конкурсне документације. 

 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 11.03.2019. год. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                                      Комисија за јавну набавку 

                                                                        у отвореном поступку бр. Д ОП 03/19 

 
                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

