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Република Србија 

Општина Бајина Башта 

Општинска управа 

Комисија за јавну набавку 

мале вредности бр. Д МВ 07/17 

Број: 404-72-7/2017 

Датум: 13.10.2017. 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 мале вредности бр. Д МВ 07/17 

образована Решењем од стране наручиоца Општинске управе општине Бајина Башта број 

404-72-2/2017 од 06.10.2017. године даје следеће: 

 

Појашњење конкурсне документације у виду одговора на постављено питање, односно 

примедбу за јавну набавку мале вредности бр. Д МВ 07/17 – Набавка дизел горива за 

потребе месних заједница (гориво за рад трактора са грталицама за чишћење снега 

на путевима) и потребе Општинске управе Општине Бајина Башта у зимском 

периоду. 

 

 

Питање гласи:  
 

„Поштовани, 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара  број 404-72-5/2017 наводите на 

страни 16 у опису јавне набавке и у Моделу уговора на страни 24 у члану 5: 

 

“Лица задужена за преузимање горива потписују фискални рачун који се шаље уз рачун.” 

 

Предлажемо измену или брисање наведеног услова, јер је продавац дужан да изда, 

приликом испоруке деривата нафте на бензинским пумпама, који се плаћају смарт 

картицом, фискални исечак. Такође, издаје на месечном или полумесечном нивоу и 

фактуру са прегледом извршених трансакција којим се доказује да су испоручени 

деривати нафте плаћени смарт картицом, а који садржи број картице којом којом је 

извршено плаћање, датум и време трансакције, количину продатих деривата, вредности 

истих и акцизу.  
 

Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у вашој 

конкурсној документацији, као и померање рока за предају документације.“ 

 

 

Одговор: 

 

Разматрајући Вашу примедбу, односно предлог везан за цитирани навод из члана 5. 

став 1. Модела уговора у конкурсној документацији за јавну набавку добара  број 404-72-

5/2017  (стране 16 од 35 и 24 од 35 конкурсне документације) који гласи “Лица задужена 

за преузимање горива потписују фискални рачун који се шаље уз рачун.”, исти је 

проистекао из досадашњег начина регулисања попступка правдање утрошка горива код 

Наручиоца, када је у питању утрошак горива за потребе службених возила Општинске 

управе општине Бајина Башта. Што се тиче правдања утрошка дизел горива који ће 

преузимати месне заједнице (гориво за рад трактора са грталицама за чишћење снега на 
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путевима) исто ће бити регулисано Планом рада зимске службе за сезону 2017/2018 

годину. 

Сходно горе наведеном, Комисија за јавну набавку је сагласна са Вашим предлогом 

и сматра да је навод “Лица задужена за преузимање горива потписују фискални рачун који 

се шаље уз рачун.” сувишан у члану 5. став 1. Модела уговора, односно на странама 16 од 

35 и 24 од 35 Конкурсне документације број 404-72-5/2017 од 11.10.2017. године, и исти 

ће бити избрисан. 

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), као и овим појашњењем конкурсне документације, 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације, продужити рок за подношење 

понуда за 23.10.2017. године до 11:00 часова. 

 

Појашњење конкурсне документације у виду одговора на постављено питање, 

Измену конкурсне документације, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 

као и пречишћен текст Измењене конкурсне документације, Наручилац ће објавити на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници дана 13.10.2017. године најкасније до 

15:00 часова. 

 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 13.10.2017. год. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

                                                                                          мале вредности бр. Д МВ 07/17 

 

                                                                          


