
ЈП,,Комуналац“ Димитровград 
ул.Балканска бр 30, Димитровград 
дана : 03.10.2019.год. 
дел.бр: 2192-9/19 
 

Премет: Одговор на питања 
у поступку јавне набавке у отвореном поступку Гориво ЈН бр.17Д/19 

 
Комисија ЈП ,,Комуналац“ Димитровград, образована за јавну набавку бр. 

17Д/19 - Гориво, 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 02.10.2019. године, дел.бр. 2192-8/19  а поводом 
јавне набавке у отвореном поступку број 17Д/19 набавка добра – Гориво 

 
ПИТАЊЕ: 

      1.Дали је за Наручиоца могућа измена да тендер ЈН бр.17Д/19 подели по партијама и 
то партија I: евро премијум BMB 95 и евро дизел, партија II нафтни течни гас (TNG) и 
да ли је за наручиоца прихватљиво радно време од 07-19 часова. 

ОДГОВОР: 
 
   
    2. Јавна набавка је правилно обликована, као јединствена јавна набавка, јер се ради о 

истоврсном добру - гориво за потребе функционисања наручиоца у 2019.год. и 

2020 год.  

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

сходно томе, 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 . 

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,  
интервенције на водоводним мрежама, одржавања зелених површина , рад зимске 
службе на расчишћавању снега на свим путним правцима на територији општине 
Димитровград, која је на терену 24 сата, циљ наручиоца је да усвакој прилици може да 
сипа  гориво (предметним врстама)  у моторним возилима , са радним временом  сваког 
дана у периоду од 00:00-24:00 часа. 

  
 



На основу горе наведеног нисмо у могућности да прихватимо Ваш предлог и да 
извршимо промену измену  конкурсне документације. 

 
Из свега наведеног, пошто неће бити измене конкурсне документације, рок за 

достављање и отварање понуда остаје непромењен. 
 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈН 17Д/19 

 
 
 

 

  

 

 

 


