
 

 

 

 

 

У Прокупљу 

Дана 23.11.2018 

Број 239. 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2105 и 

68/2015 ) 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације од 21.11.2018 године 

бр.237 ЈН.бр.1.10.2018  

Питање: 

У конкурсној документацији за поступак јавне набавке мале вредности добра: Набавка 

нафтних деривата за моторна возила ЈН бр,1.10./2018 у делу „ДОДАТНИ УСЛОВИ“ на стр. 6/30 

захтевано је да понуђачи доставе списак мреже бензинских станица на Територији Републике 

Србије, као и списак истих на аутопуту Ниш-Београд(на свом меморандуму, потписану 

потписом и печатом оверену). Имајући у виду да исти није у скалду са начелом једнакости 

понуђача у смислу члана 12. ЗЈН, као и да није довољно јасно са којим циљем је овај додатни 

услов прописан, јер га може испунити понуђач са само једном бензинском станицом и то на 

ауто путу, а ни једном, примера ради, у општини Прокупље, где Ви као наручилац и обављате 

превасходно своју делатност и где Вам свакако треба бензинска станица на располагању, 

предлажемо да преформулишете овај додатни услов и да га доведете у логичку везу са 

предметом јавне набавке у смислу одредби члана 76. став 6. ЗЈН. 

Одговор: 

Комисија је после анализе ваших примедби на конкурну документацију донела следећу 

одлуку. 

Извршили смо измену и допуну конкурсне документације, како би се отклонила логичка веза у 

услову и начину доказивањау смислу члана 12.ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у 

свим фазама поступка обави једнак положај свим понуђачима и члан 76. став 1.ЗЈН прописано 

је да наручилац у конкурсној докуметацији одређује додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке. Те стим приступа измени исте. Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке 

омогући што је могуће већу конкуренцију те сходно томе овом изменом доносимо већу 

конкурентост у процесу јавне набавке и омогућавамо већем броју понуђача да учествују у 

јавној набавци. 

Сходно томе, 

У делу конкурсне документације:  



 III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ДОДАТНИ УСЛОВИ; Страна 6/30  табела редни број 2.  

 
Услов: Списак мреже бензинских станица на територији Републике Србије, као и списак 

бензинских станица на аутопуту Ниш-Београд (на свом меморандуму, потписану и потписом и 

печатом оверену).   

 

Mења се у: 

Услов: Да понуђач поседује минимум један (1)  малопродајни објекат бензинску станицу у 

оквиру које има сва наведена добра врсте горива потебне наручиоцу на територији општине 

Прокупље и минимум (1) једну или више на ауто путу Е-75 Ниш Београд или непосредној 

близини истог. 

Образложење за потребом додатног услова рб.2: Имајући у виду потребе за службеним 

путовањем и коришћењем ауто пута Ниш-Београд , Београд – Ниш па је додатни услов рб.2 

дефинисан због удаљености градова и саме потрошње горива возила Дома Здравља. Јер 

службено возило не може да изврши вожњу са једним резервоаром на релацији за којом 

постоји потреба. 

Остали текст у документацији остаје непромењен. 

- Ваша примедба на повреду члана 12. ЗЈН и чланом 76. став 6. ЗЈН је прихваћена те се стим у 

вези врши допуна конкурсне документације са горе наведеним. 

 

С поштовањем 

Комисија за Јавне Набавке 

 


