
 
број: 01-5187/4-1 

датум: 22.10.2018. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, 

у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем 

тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке добара број ЈН 27/18 под називом ,,моторна горива” 

даје 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБАРА ЈН 27/18 

1. Питање заинтересованог лица: 

Молимо Вас да извршите измену у називу нафтних деривата у складу са важећим Правилницима о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла. 

Код Вас за прве две ставке стоји: 

А. Бензин са активним компонентама 400; 

Б. Премијум адитивирано дизел гориво. 

С обзиром да ови називи нису одговарајући, да постоје више врсте безоловног бензина, 

заинтересовано лице предлаже: 

А. Уместо Бензин са активним компонентама 400 да стоји: 

- Ево премијум БМБ 95 – 200 л; 

- Евро БМБ 100 – 200 л. 

Или само једну врсту под једним од ова два назива у зависности коју врсту безоловног бензина 

желите да преузимате на бензинским станицама. 

Б. Уместо „премијум адитивирано дизел гориво“ заинтересовано лице предлаже: „евро дизел са 

адитивом“. 

Молим Вас за исправку с обзиром да Ваши називи нису одговарајући и нисмо у могућности да 

сагледамо коју врсту деривата желите да преузимате а и цене нису исте за све врсте безоловног 

бензина и дизел горива. 

1. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца ће приступити измени конкурсне документације. 

2. Питање заинтересованог лица: 

Потребно је у обрасцу структуре навести јединицу мере – литар. 
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2. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца ће одговор дати кроз измену конкурсне документације. 

3. Питање заинтересованог лица: 

Да ли је могуће да у моделу уговора у члану 12. прецизно наведете рок трајања уговора? 

Заинтересовано лице предлаже: „Уговор се закључује на период од 12 месеци а најдуже до 

утрошка укупно уговорене вредности“. 

3. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца ће одговор дати кроз измену конкурсне документације. 

4. Питање заинтересованог лица: 

Поштовани, навођењем оваквог пондерисања смањује се конкурентност. На страни 9. конкурсне 

документације као критеријум за оцењивање понуда наводите „Економски најповољнија понуда“ 

по следећим елементима критеријума: 

1. Цена – до 90 пондера; 

2. Трошкови економичности – до 10 пондера. 

Примедба: Горе наведени и такви критеријуми су супротни Закону о јавним набавкама и њима се 

суштински крше начела економичности, обезбеђивања конкурентности и начело једнакости 

понуђача. Уколико је основни циљ јавних набавки економична и ефикасна употреба јавних 

средстава тада је и начело конкурентности кључно за постизање тог циља. Начело конкурентности 

је у директној супротности са дискриминишућим условима којима се одређени заинтересовано 

лицеи стављају у подређени положај. Сам Закон о јавним набавкама то експлицитно и потврђује у 

члану 84: „елементи критеријума на основу којих наручилац додељује уговор морају бити описани 

и вредновани, не смеју бити дискриминаторски.“ 

Број и близина бензинских станица не значи само по себи да је понуда повољнија, фаворизовањем 

највећег заинтересовано лицеа доводи се не само до већих трошкова и расипања јавних средстава 

већ и до тржишних поремећаја и даљег смањења нивоа конкурентности заинтересовано лицеа што 

циклично доводи до неповољнијих услова по саме наручиоце. Сматрамо да наша компанија 

поседује технички капацитет потребан за сервисирање потреба набавке и услови у којима се један 

од заинтересовано лицеа ставља у привилегован положај може довести до тога да исту количину 

горива Наручилац плати скупље него што је потребно, што самтрамо није ни у чијем интересу. 

4. Одговор комисије наручиоца: 

Наручилац је приликом формирања критеријума оцене понуда водио рачуна о својим потребама и 

пословима који га очекују у току ове године, наиме наручилац као републичка организација 

обавља своју делатност на територији целе Републике у складу са Законом о спорту. На првом 

месту истичемо омладинско-спортски камп „Караташ“ у Кладову, затим ту је низ инвестиција које 
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реализује надлежно Министарство широм Републике. Наручилац такође поред наведеног има 

успостављену мрежу спортске медицине на територији Републике Србије са мобилним 

амбулантама у неколико места на територији Републике Србије (Пирот, Чачак, Косовска 

Митровица, Вршац). Ту је и потребама за сталним усавршавањем, односно семинари који се 

такође одржавају на пар локација на територији Републике Србије. 

Наручилац указује заинтересованом лицу и да је цена нафтних деривата подложна променама 

(није фиксна) те да постоји флуктуација у цени моторних горива чак и на недељном нивоу, стога 

критеријум најниже понуђене цене нема значај који би имао за нека друга добра, која су мање 

изложена валутним ризицима, паритетима евро-долар, кретањима цена нафте на међународном 

тржишту и последичној рефлексији на домаћем тржишту. 

Дакле, из свега горе наведеног комисија наручиоца је заузела становиште да неће мењати 

критеријум за доделу уговора. Напомињемо да је комисија кроз досадашње искуство мењала 

начин расподеле пондере те се дошло до оптималног сразмера између најниже понуђене цене и 

трошкова економичности који је сада и примењен. 

 

 

За сва даља питања стојимо Вам на располагању 

Комисија наручиоца за јавну набавку добара ЈН 27/18 


