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ЈКП „Радник“ Сивац 
М.Тита 186 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број: 52-6/2020 
22.01.2020. године  
Сивац 
 
 
 Предмет:  Одговор на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације за 

ЈНМВ бр. 1/2020                      
 
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вердности бр. 1/2020, Јавна 
набавка добара – НАБАВКА ГОРИВА (горива - шифра: 09100000), која је објављена на 
Порталу јавних набавки и интерент страници наручиоца 17.01.2020. године, у вези 
Захтева за додатним појашњењима конкурсне документације заинтересованих лица, 
које смо примили путем електронске поште дана 22.01.2020. године у 12:20 часова, 
дајемо следећи одговор: 
 

Питање бр. 1 

U konkursnoj dokumentaciji navodite da je obavezna BS u mestu Sivac. Da li je neophodno 
da na toj BS budu zastupljeni svi derivati koji su u specifikaciji konkursne dokumentacije 
predstavljeni? 

U Sivcu na našoj BS ( koja ima ED I BMB 85), nemamo TNG., ali u okolini imamo BS koje u 
svom asortimanu imaju i taj derivat. 

Obzirom na prirodu vozila koje koriste uređaja za TNG i činjenicu da koriste i benzin u isto 
vreme, možete li razmotriti mogućnost da za potrebe TNG derivata isključite obavezu 
posedovanja BS u Sivcu? 

Одговор бр. 1 

Разлог је наведен и у конкурсној документацији а то је да је возни парк који је 
састављен од следећих возила: трактори, цистерне, камион и слично који обављају 
послове из наших надлежности, те нам је велики трошак ако морамо точити гориво ван 
насељеног места Сивац. Немамо услове за лагеровање горива.  
Количина од 6000 литара за ауто гас за нашу фирму је велика. Ако бисмо ишли до 
друговог насељеног места да точимо гориво повећали би се трошкови а наше 
предузеће нема ни велики број запослених који би могли да троше време на путовање 
да би само наточили гориво.  
Из свега наведеног начилац  остаје при услову из конкурсне документације имајући у 
виду начело економичности и ефикасности. 

 
________Комисија за јавну набавку 1/2020_________ 


