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Општинска управа општине Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

у отвореном поступку бр. Д ОП 02/19 

Број: 404-12-10/2019 

Датум: 12.03.2019. 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 02/19 образована Решењем од стране Наручиоца даје: 

 

Одговорe на постављенa питањa за јавну набавку у отвореном поступку бр. Д ОП 02/19 – 

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

 

Питање број 1: 

Молимо Вас да размотрите измену конкурсне документације Општинске управе Бајине 

баште-за потребе возила Општинске управе и то у делу: 

 

Члана 4 Уговора партија 1, 2 и 3 

 

Предлог-Брисат 

Разлог- Цене у понуди важе на дан састављања понуде. После закључивања уговора цене 

нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на 

тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Kупцу по цени која важи на дан 

испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране Kупца на 

бензинским станицама Продавца. 

Попуст на цену нафтних деривата се одобрава Kупцу на основу појединачно преузетих 

количина нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, а по важећим 

Скалама попуста на преузете количине нафтних деривата Продавца, које су саставни део 

понуде. 

 

Одговор на питање број 1: 

Предлог за измену члана 4. у Моделу Уговора за Партије 1, 2 и 3 се не прихвата, члан 4. за 

Партије 1, 2 и 3 остаје исти. 

 

Питање број 2: 

Молимо Вас да размотрите измену конкурсне документације Општинске управе Бајине 

баште-за потребе возила Општинске управе и то у делу: 

 

Члана 4 Уговора партија 1,2 и 3 

 

Предлог-Брисат 

Разлог- Цене у понуди важе на дан састављања понуде. После закључивања уговора цене 

нафтних деривата утврђују се и мењају одлукама Продавца у складу са кретањем цена на 

тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Испоручене нафтне деривате Продавац ће фактурисати Kупцу по цени која важи на дан 

испоруке. Под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране Kупца на 

бензинским станицама Продавца. 

Попуст на цену нафтних деривата се одобрава Kупцу на основу појединачно преузетих 

количина нафтних деривата на месечном нивоу, за календарски месец, а по важећим 
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Скалама попуста на преузете количине нафтних деривата Продавца, које су саставни део 

понуде. 

 

Одговор на питање број 2: 

Предлог за измену члана 4. у Моделу Уговора за Партије 1, 2 и 3 се не прихвата, члан 4. за 

Партије 1, 2 и 3 остаје исти. 

 

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 не захтевају Измену и допуну конкурсне документације. 

 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 12.03.2019. год. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                                      Комисија за јавну набавку 

                                                                        у отвореном поступку бр. Д ОП 02/19 

 
                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

