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Београд Француска 3  

JN br 5/2018 –  Gorivo za motorna vozila 

  

                                                    Predmet : Pojašnjenje konkursne dokumentacije za  

                                                                JN br 5/2018 –  Gorivo za motorna vozila 

 

Pitanje: 

Поштовани , 

У измењеној конкурсној документацији наводите као додатни услов следеће : 

         III - ДОДАТНИ УСЛОВ (члан 76. став 2. Закона) Наручилац се определио да захтева додатни 

услов због природе посла који обавља током целе календарске године широм територије 

Републике Србије и ван граница наше државе приликом гостовања представа, када превози 

запослена лица аутомобилом, декоре сценографија и костиме камионима. 

       -да располаже бензинским пумпама са радним временом од 00-24, на којима је могуће плаћати 

корпоративним картицама, са приступом за теретна возила(соло камион) и то: 

       - у Београду минимум 2 бензинске пумпе, 

       - на путним правцима(ван подручја града Београда): 

       1. Београд-Загреб Е70 минимум 2 бензинске пумпе; 

       2. Београд-Скопље Е75 минимум 2 бензинске пумпе; 

       3. Београд-Димитровград Е80 минимум 2 бензинске пумпе; 

       4. Београд-Суботица минимум 2 бензинске пумпе; 

       5. Ибарска магистрала Е763 минимум 2 бензинске пумпе; 

       6. Београд-Вршац Е70 минимум 2 бензинске пумпе. 

Образложење : 

Oвaкo дeфинисaн услoв укoликo би сe стриктнo тумaчиo eлиминишe гoтoвo свe пoнуђaчe сeм 

jeднoг a oбaвeзa нaручиoцa прeмa Зaкoну o jaвним нaбaвкaмa je дa oбeзбeди штo вeћу 

кoнкурeнциjу штo пoдрaзумeвa рaзмaтрaњe тржишних услoвa и пoтeнциjaлних пoнуђaчa нa 

тржишту. 

С oбзирoм дa je пoсeдoвaњe oдрeђeнoг брoja стaницa нa кoнкрeтним путeвимa изузeтнo 

спeцифичaн услoв,мoлимo зa мишљeњe дa ли кao прихвaтљивe лoкaциje стaницa мoгу бити и мeстa 

и грaдoви у нeпoсрeднoj близини нaвeдeних путних прaвaцa 

- нпр. Aлибунaр пoрeд кoгa прoлaзи нaвeдeни пут E70 Бeoгрaд-Вршaц, 

- Ниш крoз кojи прoлaзи пут E75 Бeoгрaд-Скoпљe, 

- Чaчaк и Приjeпoљe пoрeд кojих прoлaзи пут Е763 

- Београд и Суботица 

 -Београд-Димитровград .... 



Odgovor: 
    Naručilac se, u skladu sa načelom efikasnosti I ekonomičnosti (član 9. stav 2. ZJN) ,opredelio za 

dodatni uslov (član 76. stav 2. i 6.) koji je u logičnoj vezi sa predmetom nabavke. 

 Naručilac je u skladu sa članom 10. ZJN stav 1. i 2. odlučio da izmeni  dodatni uslov i sada glasi: 

           “  III - ДОДАТНИ УСЛОВ (члан 76. став 2. Закона) Наручилац се определио да захтева додатни 

услов због природе посла који обавља током целе календарске године широм територије 

Републике Србије и ван граница наше државе приликом гостовања представа, када превози 

запослена лица аутомобилом, декоре сценографија и костиме камионима. 

       -да располаже бензинским пумпама са радним временом од 00-24, на којима је могуће плаћати 

корпоративним картицама, са приступом за теретна возила(соло камион) и то: 

    - у Београду минимум 2 бензинскe пумпe, 

    - на путним правцима или у местима која су у непосредној близини путних праваца (до 10 км – 

мерено помоћу Google Maps опција drive путем којим је дозвољено кретање теретним возилом – 

соло камион) а ван подручја града Београда: 

       1. Београд-Загреб Е70 минимум 1 бензинскa пумпa; 

       2. Београд-Скопље Е75 минимум 1 бензинскa пумпa; 

       3. Београд-Димитровград Е80 минимум 1 бензинскa пумпa; 

       4. Београд-Суботица минимум 1 бензинскa пумпa; 

       5. Ибарска магистрала Е763 минимум 1 бензинскa пумпa; 

       6. Београд-Вршац Е70 минимум 1 бензинскa пумпa. ” 

     

*NAPOMENA* 
Izmenjena Konkursna dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki i internet stranici 

naručioca. 

 

sr Zoran Ivković, Član Komisije za javnu nabavku 
 

 

 


