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Број: 05-221/6 
Дана 30.03.2018. године. 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 
документације бр. 221/4, за поступак јавне набавке бр. 1.1.13/2018 – „Гориво“ (у даљем 
тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 
Комисија) наручиоца ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року 
објављује, свим заинтересованим лицима,  

 
Одговоре и појашњења на питања   

постављена од стране заинтересованих лица  
за поступак јавне набавке бр. 1.1.13/2018 – „Гориво“  

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно захтев 
за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор / 
појашњење на исто: 
 
Питање/захтев за појашњење:  
  
Поштовани, 
  
    Сходно Одлуци о покретању поступка Јавне набавке 1.1.13/2018 бр.221/1 имамо питање 
везано за Конкурсно документацију. У делу где су наведени Услови које је потребно 
испунити ви наводите да је неопходно да понуђач има најмање једну бензинску станицу у 
власниству или закупу у месту седиста наруциоца - Град Бачка Паланка. Наше питање је да 
ли могу учествовати и понуђачи са територије општине Бачка Паланка који поседују сву 
осталу неопходну документацију. Уколико и искључиво захтевате да понуђач буде са 
територије града, сматрамо да тиме фаворизујете одређене понуђаче сто је у супротном 
Закону о Јавним набавкама. 
 
Одговор:  
 
Одговор на постављено питање мора бити негативан јер је апсолутно несврсисходно и 
противно начелу ефикасности и економичности да наручилац предметна добра преузима ван 
територије Града у којем обавља већину своје делатности. Наручиоцу је економски 
неисплативо да иде ван територије Града Бачка Паланка како би преузимао погонска горива 
за своја возила, али се са друге стране водио обавезом у смислу члана 10. ЗЈН, односно 
обавезом да обезбеди конкуренцију коју је испитивањем тржишта утврдио да постоји. 
Примењујући логику којом се руководи заинтересовано лице, би истом могло свако друго 
заинтересовано лице, узмимо за пример, из Ниша или чак лице ван територије наше земље, 
да захтева да се тај ислов изостави из конкурсне документације како би могли да учествују у 
поступку. Другим речима овај додатни услов територијалне припадности је у логичкој 



вези са предметом јавне набавке јер је економски неисплативо извршавати предмет 
ван територије пословања наручиоца, али и по томе што је наручилац прописивајући 
најмање један малопродајни објекат на територији свог пословања засигурно обезбедио 
конкуренцију и довео у једнак положај све понуђаче са територије на којој наручилац 
врши своју делатност.  
 
 
 
 
 
 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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