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Комисија за јавну набавку 
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СОКОБАЊА 

 
                                               

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку у поступку јавне набавке мале вредности- Набавка бензина, дизел горива и ТНГ 

ЈН бр. 1/17  

 

Дана 15.03.2017. и 16.03.2017. године примили смо захтеве  за додатне 

информације/појашњења у вези јавне набавке мале вредности- Набавка бензина, дизел горива 

и ТНГ, ЈН бр. 1/17 у  оквиру којих су постављена  следећа питања: 

 

„u konkursnoj dokumentaciji ste naveli da ponudjac mora obezbediti da se vozila narucioca 

snabdevaju gorivom 

na benzinskim pumpama ili prodajnim mestima na teritoriji naselja Sokobanja sukcesivno u skladu sa 

potrebama 

narucioca. 

Navedena kolicina evro dizela je 25000 litara. 

Gledajuci Vas sajt www.jpzelenilo.rs nemozemo ustanoviti sa kojim vozilima raspolazete pa bi Vas 

najljubaznije 

zamolila da nam dostavite specifikaciju istih i odgovorite da li se vozila tankiraju na benzinskoj 

stanici  

ili je potrebno gorivo dopremati u kanisterima i buradima sto je suprotno sa zakonom o distribuciji  

zapaljivih materija.U tom slucaju se pozivam na 

ZAKON O ZAPALJIVIM I GORIVIM TECNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA 

Posto su u pitanju vece kolicine goriva da li bi gorivo trebovala odgovorna osoba na dnevnom nivou 

ili bi  

trebovanje islo individualno u zavisnosti od vozila,ako bi bilo individualno trebovanje zamolila bi 

Vas 

da naznacite koja su to lica i za koja vozila ce se vrsiti trebovanje jer moramo imati i te podatke  

zbog nasih standarda i normi ponasanja.“ 

 

„Postovani, obracamo Vam se kao potencijalni ponudjac u postupku javne nabavke male vrednosti, 

javna nabavka benzina,dizel goriva i TNG, nabavka goriva 1/17 za potrebe  narucioca Javno 

preduzeca " Zelenilo - Sokobanja" Sokobanja  i trazimo pojasnjenje propisanog dodatnog uslova 

vasom konkursnom dokumentacijom, odnosno trazenim neophodnim tehnickim kapacitetom, 

odnosno da ponudjac poseduje 

najmanje jednu pumpu na teritoriji naselja Sokobanja . 

Sto se tice  navednog, moramo vam skrenuti paznju da sve ovako navedeno predstavlja flagrantno 

krsenje clana 10 i clana 12 Zakona o javnim nabavkama. 

Naime i vise je nego jasno iz pitanja koje vam postavljamo a i iz osnovnog poznavanja trzista kao na 

teritoriji Republike Srbije tako i na teritoriji Opstine Sokobanja, da se ovim uslovom apsolutno ne 

obezbedjuje konkurencija, na koju (obezbedjenje konkurencije) je obavezan svaki narucilac po clanu 

10 ZJN. Propisani dodatni uslov koji moze ispuniti samo mali broj ponudjaca i to uslov koji  

predstavlja UNAPRED POZNATU CINJENICU jer su u pitanju infrastrukturne stvari koje su u 

kratkim rokovima tesko promenljive ((pumpa se ne moze napraviti u roku od 10 dana koliko je 

vremenski ustaljeno za predmetni postupak za pripremu ponude), dok se npr. moze izvrsiti neko 

http://www.jpzelenilo.rs/


labaratorisko ispitivanje ili slicno)), tako da ovaj uslov ne moze ni u jednom slucaju biti ispunjen 

OSIM ONIH ZA KOJE JE NAMENJEN. 

Narucioci su obavezni da u skladu sa clanom 76 stav 6 ZJN u slucaju da se odluce da u konkursnoj 

dokumentaciji propisu dodatne uslove i da to ucine na nacin da isti NE DISKRIMINISE 

PONUDJACEI DA BUDU U LOGICNOJ VEZI SA PREDMETOM JN. 

U vasem slucaju je vise nego jasno da narucilac nije postupio ni na jedan od dva objektivno 

opravdana nacina i da je u pitanju krsenje dva nacela JN nacelo obezbedjivanja konkurencije(Cl. 10) 

i nacelo jednakosti ponudjaca (Cl. 12) i clana 76. stav 4 ZJN.“ 

 

 

Комисија за јавну набавку је дана 17.03.2017. године, разматрала постављена питања и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављена питања: 

1. Наручилац ће своја возила танкирати на бензинским пумпама изабраног понуђача и 

није потрбно допремање горива непосредно понуђачу. Изабраном понуђачу 

Наручилац ће доставити списак возила која ће се снабдевати.  

2. Понућач је као додатни услов, за пословни капацитет, у конкурсној документацији 

тражио да понућач поседује најмање једну бензинску пумпу на територији насеља 

Сокобања и то из разлога што понуђач поседује возни парк који се састоји из 

грађевинских машина и механизације, која је тешко покретна и која је лоцирана у 

насељу Сокобања. Наиме наручилац нема техничке могућности да превози 

грађевинске машине до бензинске пумпе, као ни да складишти гориво, те је тражење 

наручиоца да се горивом снабдева на територији насеља Сокобања у логичкој вези 

са предметом јавне набавке, односно представља потребу наручиоца. Имајући у 

виду наведене разлоге наручилац  није прекршио члан 10. и 12. Закон о јавним 

набавкама.  

 
Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

                                         Председник комисије за јавну набавку  

Душица Станковић  


