
 

ЈП,,Комуналац“ Димитровград 
ул.Балканска бр 30, Димитровград 
дана : 20.09.2019.год. 
дел.бр: 2192-7/19 
 

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 18.09.2019. године,  дел.бр. 2192-6/19 а поводом 
јавне набавке у отвореном поступку број 17Д/19 набавка добра – Гориво 

 
ПИТАЊЕ: 

    1.У конкурсној дикументацији упутство понуђачима како да сачине понуду став 13, 
рок, место и начин извршења. Захтев  Наручиоца је да понуђачи имају минимум 1 
продајни објекат на територији општине Димитровград максимално удаљен од седишта 
Наручиоца до 5км, са могућношћу коришћења на свим пумпним станицама понуђача и 
ван територије Димитровград.  

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђач који има продајни објекат у 
складу са зхтевом наручиоца одређени дериват који нема у продајном асортиману у 
седиште Наручиоца, понуди са продајног објекта ван територије Димитровград, како би 
се омогућило Наручиоцу да прибави више понуда и омогући већу конкуренцију и 
самим тим изабере најповољнију понуду у предметној јавној набавци. 

ОДГОВОР: 
 
 Одговор  
 
 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 Наручиоца, 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. 



 За Наручиоца  није прихватљиво да понуђач који нема одређени дериват  у продајном 
асортиману у седиште Наручиоца, понуди са продајног објекта ван територије 
Димитровград .Наручилац поседује спора возила( ауточистилице, утоваривачи, 
ровокопачи, ваљак, булдозери т.д.) јер наведена возила булдозер , ваљак не могу сама 
да стигну до продајног објекта, а ровокопачи и утоваривачи имају ограничење до 5 км 
сопственог хода, тако да и они морају бити транспортовани нисконосећом приколицом, 
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,  удаљене максимално до 5 км од седишта 
наручиоца, је оправдан и у логигичкој вези је са  предметом јавне набавке.  
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. 
 

 

 Ово појешњење представаља саствани део конкурсне документације. 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈН 17Д/19 

 
 
 

 

  

 

 

 


