
 

ЈП,,Комуналац“ Димитровград 
ул.Балканска бр 30, Димитровград 
дана : 01.09.2018.год. 
дел.бр: 2035-7/18 
 

Премет: Одговор на питања 
у поступку јавне набавке бр.25Д/18 

 
Комисија ЈП ,,Комуналац“ Димитровград, образована за јавну набавку бр. 2Д/18-

Алати за машинску радионицу, у складу са чланом 63.ЗЈН („Службени гласник РС“ 
број 124/12, 14/15 и 68/15) доставља одговор на питања: 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

На основу члана 63. став 3.Закона о јавним набавкама, Наручилац одговара на 
постављена питања примљена дана 28.09.2018. године,  дел.бр. 2035-6/18 а поводом 
јавне набавке у отвореном поступку број 25Д/18 набавка добра – Гориво 

 
ПИТАЊА: 

    1.С обзиром да је предмет јавне набавке евро дизел, евро премијум бмб 95 и ТНГ 
 обликован у оквиру једне партије , да  ли је за наручиоца прихватљиво да изврши 
раздвајање предмета јавне набавке у више партија или у оквиру две партије ? 

Понуђач предлаже : Партија 1 – Евро дизел и евро премијум бмб 95 ; Партија 2- ТНГ 

Молимо Вас за измену. 

 2.У конкурсној документацији стоји 

 Мрежа бензинских пумпи , од којих минимум 1 један  продајни објекат –
бензинска станица  мора да буде на територији општине Димитовград  ,за снабдевање 
моторних возила предметним врстама горива , са радним временом  сваког дана у 
периоду од 00:00-24:00 часа , удаљена максимално до 5км од седишта наручиоца . 

Да ли је могућа измена тако да стоји -  Мрежа бензинских пумпи од којих  минимум 1 
бензинскка станица на територији општине Димитовград, на којој се продаје евро дизел 
и евро премијум бмб 95 са радним временом од 07-19 часова, а ТНГ са најближе 
бензинске станице из непосредног окружења , удаљене више од 5 км  са радним 
временом од 6-22 часа. 

  3. Да ли радно време бензинске станице може да буде од 07-19 часова  уместо  од 00- 
24 часа? Да ли ТНГ понуђач може да понуди са своје најближе бензинске станице из 
 окружења удаљену  више од 5 км , што је Ваш услов ? Молим за измену. Тј. Да  ли би 
 за наручиоца била прихватљива понуда Понуђача који  нема бензинску станицу за ТНГ 
у Димитровграду већ нуди неку од бензинских станица из оближњих градова . 

 Молим Вас за измену. 



4. Важећи правилник који се односе на контролу квалитета и  техничке карактеристике  
које мора   да задовоље бензин и дизел горива су:  

Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (» Сл. 
гласник РС  бр. 111/2015 , 106/2016, 60/2017,117/2017,120/2017,50/2018. 

Молимо Вас за измену. 

ОДГОВОРИ: 
 
 Одговор 1.  
           Јавна набавка је правилно обликована, као јединствена јавна набавка, јер се ради 

о истоврсном добру - гориво за потребе функционисања наручиоца у 2018.год. и 

2019 год. јер се ради о иствоврсном добру. 

 Ствар је наручиоца, да ли ће јавну набавку обликовати по партијама или не, те 

сходно томе, овај наручилац се руководио својим потребама, и определио се за 

јединствену јавну набавку у отвореном поступку, пружајући могућност свима да 

се пријаве на исту, то јест да поднесу понуду – самостално, заједничку или 

понуду за подизвођачем.Комисија одређена за састављање техничке 

спецификације, након испитивања тржишта је утврдила да више потенцијалних 

понуђача могу да испуне услове предвиђене конкурсном документацијом, и то 

самостално, као група понуђача кроз заједничку понуду или понуду са 

подизвођачем . 

 На основу горе наведеног нисмо у могућности да прихватимо Ваш предлог и да 
извршимо промену измену  конкурсне документације. 
 
 Одговор 2. 
 
 Наручилац сваки конкретни поступак јавне набавке спроводи првенствено у 
циљу задовољења објективних потреба, а на основу конкурсне документације којом 
дефинише захтеве који одговарају таквим потребама, а имајући у виду делатност и 
потребе ЈП “Комуналац“ Димитровград, да у случају хитних интервенција које су 
перманентне и у свако доба дана и ноћи, има сигуран извор за набавку 
горива.Наручилац највећи део своје делатности обавља у самом граду и у циљу 
ефокасности уштеде времена и смањење потрошње горива потребно је да бензиска 
станица не буде удаљена више од 5 км од седеште наручиоца.Такође , водило се рачуна 
о начелу обезбеђења конкурентности јер у наведеном кругу удаљености до 5 км постоји 
неколико потенцијалних понуђача – добављача који испуњавају наведене услове.За 
понуђаче који немају пумпу на удаљености од 5км дата је могућност подношења 
заједничке понуде са другим партнерима, и таквих потенцијалних понуђача – 
добављача има.У том смислу остајемо при задатим условима из конкурсне 
документације .  
 На основу горе наведеног нисмо у могућности да прихватимо Ваш предлог и да 
извршимо промену измену  конкурсне документације. 
 
Одговор 3. 



 Наручиоцу неби била прихватљива понуда Понуђача који  нема бензинску 
станицу за ТНГ на теритирији општине Димитровград , или неку од бензинских 
станица из оближњих градова... 
 Имајући у виду делатност и потребе Наручиоца(у коју између осталог спада и 
рад са радним машинама ради сакупљања и одвожења смећа, прања и чишћења улица, 
рад на водоводним мрежама, одржавања зелених површина , рад зимске службе на 
расчишћавању снега на свим путним правацима на територији општине Димитровград 
која је на терену 24 сата у зимским месецима. Циљ наручиоца је да усвакој прилици 
може да сипа гориво у возило на најближој локацији од 00:00 до 24:00 часа .Наручилац 
поседује спора возила( ауточистилице, утоваривач, ровокопач, ваљак, крамер и т.д.) 
која би доста времена изгибила уколико би пут до бензинских станица из оближњих 
градова сигурно био дужи и скупљи. Наведени захтев минимум 1 (један) продајни 
објекат - бензинска станица на територији општине Димитровград, за снабдевање 
моторних возила предметним врстама горива, са радним временом сваког дана у 
периоду од 00:00 – 24:00 часова, удаљене максимално до 5 км од седишта наручиоца, је 
оправдан и у логигичкој вези је са  предметом јавне набавке.  
 На основу горе наведеног нисмо у могућности да прихватимо Ваш предлог и да 
извршимо промену измену  конкурсне документације. 
 
Одговор 4. 

 Наручиоц прихвата сугестију потенцијалног понуђача , где је уочио недостатак 
конкурсне документације и у складу са тим ће изменити-додати исту у делу који се 
односи на важећи Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла (» Сл. гласник РС бр.111/2015,106/2016, 60/2017,117/2017,120/2017,50/2018.). 

 Ово појешњење представаља саствани део конкурсне документације. 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈН 25Д/18 

 
 
 

 

  

 

 

 


