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Општинска управа општине Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

у отвореном поступку бр. Д ОП 02/19 

Број: 404-12-7/2019 

Датум: 18.02.2019. 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 02/19 образована Решењем од стране Наручиоца даје: 

 

Одговоре на постављена питања за јавну набавку у отвореном поступку бр. Д ОП 02/19 – 

„Набавка горива за потребе возила Општинске управе општине Бајина Башта“. 

 

 

Питање број 1:  

С oбзирoм дa je у тaчки 7 Упутства понуђачима како да сачине понуду нaвeдeн рoк 
вaжeњa oд 60 дaнa од дана отварања, дa ли je испрaвнo тумaчeњe кoнкурснe 
дoкумeнтaциje дa су цeнe нaвeдeнe у пoнуди нeпрoмeњљивe у пeриoду вaжeњa 
пoнудe тj. дa сe снaбдeвaњe Нaручиoцa мoрa вршити пo цeнaмa нaвeдeним у пoнуди 
дo истeкa њeнoг вaжeњa дoк сe нaкoн истeкa вaжeњa пoнудe снaбдeвaњe врши пo 
цeнaмa из звaничнoг цeнoвникa Дoбaвљaчa,  у складу са чланом  4  модела 
Уговора o набавци моторних горива? Шта се дешава ако понуђач не прихвати захтев 
за продужење рока важења понуде након 60 дана? 
 

Одговор на питање број 1: 

Члан 90. Закона о јавним набавкама каже:“ Рок важења понуде одређује наручилац и тај 

рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда“. У овом случају наручилац је одредио 60 дана што има законско право. Рок 

важења понуде је везан за све елементе дате понуде значи, дату цену, дате гаранције, рок 

плаћања и остале елменте и понуда се не може повући или мењати након отварања понуда 

или за последицу има раелизацију траженог средства обезбеђења. Уколико се у Законом 

одређеним роковима поднесе захтев за заштиту права, те рок за важење понуде истекне, 

наручилац је дужан затражити од понуђача продужење рока важења понуде до окончања 

поступка. Дакле, овим роком, наручилац захтева од понуђача да његова дата понуда важи 

од дана отварања понуда, до дана окончања поступка, односно доношења одлуке о додели 

уговора. Уговором који се закључује са изабраним понуђачем, регулише се начин мењања 

цена, уколико је дозвољен. Када се закључи уговор поступа се по свим члановима из 

уговора. 

 

Питање број 2: 

 Предлажемо да у  мoдeлу угoвoрa унесете oдрeдбу кojoм сe прeцизирa дa je пoнуђaч 

дужaн дa сe придржaвa пoнуђeнoг пoпустa тoкoм цeлoг трajaњa угoвoрa и дa гa oбрaчунaвa 

нa звaничaн мaлoпрoдajни цeнoвник. Укoликo сe изaбрaни пoнуђaч нe придржaвa 

пoнуђeнoг рaбaтa тoкoм трajaњa угoвoрa угoвoр ћe бити рaскинут. 

 

Прeдлoжeнe измeнe би штитилe прe свeгa интeрeсe нaручиoцa jeр би oбeзбeдилe 
нижу цeну тoкoм трajaњa угoвoрa aли и испоручиоце, jeр би смaњилo мoгућнoст 
пojaвe нeлojaлнe кoнкурeнциje кoja би пo сaдaшњeм мoдeлу кoнкурснe 
дoкумeнтaциje у трeнутку пoднoшeњa пoнудe мoглa дaти нижу цeну кaкo би oднeли 
пoбeду нa тeндeру дoк би je мoгли пoвeћaти вeћ oд пoчeткa рeaлизaциje угoвoрa. 
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Одговор на питање број 2: 

Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације. 

 

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 02/19 – „Набавка горива за 

потребе возила Општинске управе општине Бајина Башта“ је сагласна да ови 

одговори на питања захтевају Измену и допуну конкурсне документације. 

 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 18.02.2019. год. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                                      Комисија за јавну набавку 

                                                                        у отвореном поступку бр. Д ОП 02/19 

 
                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

