
                                                                                                                                 

Број: 02-884 
Датум: 19.05.2017. год. 
Пожаревац 
 
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. 02-721 од 
25.04.2017. године и I измене и допуне Конкурсне документације бр. 02-850 од 15.05.2017. године за 
отворени поступак јавне набавке бр. 06/2017 – „ Нафтни деривати “, (у даљем тексту: Конкурсна 
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште 
болнице  „Пожаревац“ у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
за отворени поступак јавне набавке бр. 06/2017 – „ Нафтни деривати “ 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог 

лица, па потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : У Конкурсној документацији на страни 6. Као један од додатних услова сте навели да 
потенцијални понуђач мора да поседује једну бензинску станицу на територији Пожаревца, што је и у 
логичкој вези, обзиром да је делатност нарчиоца усмерена на територији седишта наручиоца, да би дана 
15.05.2017. године објавили измену документације, где поред постојећег додатног услова, уводите и 
нови: поседовање најмање једне бензинске станице на релацији Пожаревац-Београд са обе стане 
аутопута. 
Ваша установа је предметну набавку објавила дана 25.04.2017. године, па Вам у вези увођења још једног 
додатног услова постављамо питање: Какве су се битне околности догодиле од дана објаве 
документације на Порталу ЈН ( 25.04.2017.) па до дана 15.05.2017. године, када наручилац уводи још 
један додатни услов? Зар наручилац није своју конкурсну документацију објавио у скалду са својим 
потребама или мења додатни услов који се тиче техничког капацитета како би фаворизовао одређеног 
понуђача? 
Овакав измењен услов је незаконит и као такав крши основна начела Закона о јавним набавкама, 
односно начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача. 
Уколико је основни циљ јавних набавки са становишта јавног сектора економична и ефикасна употреба 
јавних средстава, онда је обезбеђење конкуренције ( члан10 став 1 Закона о јавним набавкама) кључно за 
остварење циља. Став 2, наведеног члана овог Закона такође наводи да наручилац не може 
онемогућавати било ког понуђача да учествује у поступку коришћењем дискриминаторских услова. 
Конкуренција омогућава наручиоцу већи избор понуда, док додатни услов који сте одредили представља 
дискриминацију одређених понуђача и самим тим онемогућава учествовање оним понуђачима који би 
иначе могли равноправно конкурисати за реализацију горе поменуте набавке. 
Цитираћемо одредбе Закона о јавним набвкама које су повређене овако сачињеном конкурсном 
докуементацијом: 
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Начело обезбеђивања конкуренције 
Члан 10. 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију. Наручилац не може да 
ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку 
јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских 
услова, техничких спецификација и критеријума. 

Начело једнакости понуђача 
Члан 12. 

Наручилац је дужан да у свим фазама посупка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. 
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или 
личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације 
делатности коју обавља понуђач. 
Сматрамо да није довољно да наручилац има конкуренцију међу понуђачима на тај начин што ће 
прикупити одређени број понуда, већ је потребно испоштовати и захтев да ни један од потенцијалних  
понуђача не буде неоправдано онемогућен у достизању циља да његова понуда буде изабрана као 
најповољнија. 
Удаљеност између Пожаревца и Београда износи око 80 километара, а додатно морамо нагласити 
чињеницу да се са једним резервоаром горива може прећи минимум 400 км. Што иде у прилог ставу да 
је бесмислено захтевати бензинске станице са обе стране аутопута Пожаревац-Београд. Понављамо, 
овако постављеним условом вршпите дискриминацију међу понуђачима. 
Како бисмо избегли улагање Захтева за заштиту права, што би због кршења начела конкуренције и 
дискриминативног услова било опрадано, захтевамо да извршите корекцију конкурсне документације и 
исту прилагодите својим стварним потребама, односно да поменути додатни услов буде поседовање 
најмање једне бензинске станице на територији града Београда, обзиром да наводите вашу потребу за 
учесталијим транспортима за Београд. 
У случају неприхватања предлога из поднеска, задржавамо право покретања поступка заштите права 
пред Комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
Одговор бр.1: Комисија наручиоца је размотрила наводе заинтересованог лица односно 
потенцијалног понуђача и дошла до следећих закључака: 
Приликом израде конкурсне документације првобитни додатни услови били су одређени тако да 
наручилац тражи поседовање минимум једне бензинске станице на територији града Пожаревца. 
Околности које су настале и због којих је првобитна конкурсна документација измењена јесу те 
што се санитетско возило, односно екипа у њему, ради по хитности те је разматрано да се због 
сигурности тражи и по један малопродајни објекат са обе стране аутопута. Нема ни говора о било 
каквој дискриминацији већ наручилац формира додатне услове како би обезбедио хитан и сигуран 
транспорт  људи чији животи ни по коју цену не смеју зависити од пуног или празног резервоара 
горива. Додатни услов је додат на интервенцију стручних служби које имају искуства рада на 
терену где су навели неколико примера када нису објективно могли нити имали могућности због 
обима посла да гориво преузму пре хитног одласка на пут који је удаљен стотине километара од 
места са којег су морали да крену на други задатак; те да је ауто-пут најзнaчајнија путна мрежа 
којом се најбрже стигне од тачке А до тачке Б, те која повезује више путних праваца. Овај 
додатни услов био је захтеван и прошлогодишњом конкурсном документацијом и показао се као 
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изузетно користан баш у оваквим ситуацијама када није било времена да се дође до малопродајног 
објекта на територији града Пожаревац те је ово још један вид додатне сигурности по живот и 
здравље витално угрожених пацијената. 
Наручилац се водио минималним потребама у том смислу а у исто време обезбеђујући примену и 
начела обезбеђивања конкуренције , али и примену начела једнакости понуђача јер сваки до њих 
може кроз учешће у заједничкој понуди испунити додатни услов и ући у рангирање понуда 
приликом примене прописаног критеријума. 
Улазити у тумачења, потрошњу горива, величине резервоара и слично је безпредметно јер стручне 
службе  не практикују да пуне више од пола резервоара горива како би возило ишло брже са што 
мање терета што може бити од кључног значаја за заштиту нечијег здравља или живота, а за шта 
је потребно чешће присуство малопродајних објеката на наведеним путним правцима.  
Не мање битно је напоменути и то да је Наручилац у периоду од објављивања јавне набавке па до 
измене конкурсне документације имао извесних потешкоћа у раду саобраћајне службе, наиме од 5 
санитетских возила које наручилац поседује, два нису у возном стању, те је овај услов додат као 
још једна додатна сигурност приликом транспорта животно угрожених пацијената, као што смо 
већ навели, јер некада није изводљиво утакати гориво пре поласка на пут баш из горе наведеног 
разлога (да је возни парк сведен на само три исправна возила и да је овај услов додат као још 
једна сигурност приликом хитног транспорта). Општа болница Пожаревац је установа на 
секундарном нивоу здравствене заштите која покрива читаву територију Браничевског округа и у 
складу са Законом о здравственој заштити ( ``Сл. Гласник РС`` бр. 106/15) у обавези је да обезбеди 
највиши ниво здравствене заштите свим грађанима. 
 
На самом крају Комисија наводи и начелни правни став Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки који је та институција заузела на 3. Општој седници, а тиче се 
прописивања додатних услова од стране наручилаца, који представља полазну тачку за 
прописивање додатних услова свим комисијама за јавну набавку овог Наручиоца, а гласи: „Као 
додатни услови у смислу члана 76. Закона о јавним набавкама могу се одредити само услови који 
се односе на понуђача, односно услови којима се одређује потребан ниво компетентности и 
успешности понуђача да узмe учешће у поступку предметне јавне набавке, и као такви не могу 
бити одређени као елементи критеријума у смислу члана 84. став 2. Закона о јавним набавкaма“, 
из чега закључујемо да се исти прописују са намером да се осигура и омогући учешће понуђача у 
поступцима јавних набавки, у складу са специфичностима предмета јавне набавке у конкретним 
ситуацијама, и то са становишта могућности и способности понуђача да реализују конкретан 
уговор о јавној набавци, а које су у вези са њиховом компетентношћу и успешношћу као 
привредих субјеката  
 
На основу свега наведеног наручилац наводи да је прописан услов у логичкој вези са предметом 
јавне набавке и да остаје при истом јер је неопходан за сигурно и континуирано снабдевање 
возила санитета. 
 
 
Питање бр.2 : Везано за део конкурсне документације 10.2 Захтев у погледу места, рока и начина 
извршења ( стр.12/35 Конкурсне документације) Примедба: Конкурсном документацијом предвиђена је 
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Испорука горива у резервоар возила Наручиоца на бензинској станици Понуђача чије је радно време од 
00-24. Евиденција извршених трансакција врши се путем кредитних карица за гориво на самој 
бензинској станици. 
Захтев наручиоца да је Понуђач дужан да по требовању Наручиоца изузетно у току трајања уговора 
својом цистерном испоручи инсталацију на плацу Опште болнице Пожаревац није могуће извршити 
``провлачењем картице за гориво`` што значи да се таква трансакција не може регистровати у систему па 
самим тим ни наплатити. 
Понуђач омогућава да Наручилац потребне количине горива преузме у канистерима или бурадима до 
250  литара и да за ту трансакцију изда посебну картицу. 
Уколико за Наручиоца предложени начин није прихватљив предлажемо да се јавна набавка обликује по 
партијама ради испоруке горива према захтеву Наручиоца које подразумева поред снабдевања 
наручиоца на бензинским станицама Понуђача и испоруку горива на захтевану локацију Наручиоца, а на 
основу писаног захтева наручиоца 
 
Одговор бр.2: Приликом испоруке горива на инсталацију на плацу Наручиоца захтевано је да се 
испорука врши на основу захтева Наручиоца где ће бити прецизиране количине и које неће бити 
испод 500 литара по требовању те није потребно ``провлачење картице за гориво``. На основу 
самог захтева Наручиоца могу се евидентирати требоване количине у систему и тако испоставити 
рачун. Комисија сматра да би формирање посебне партије за количину од 2000 литара дизел 
горива само због другачијег преузимања истог било крајње несврсисходно спрам предмету јавне 
набавке јер он јесте и остаје исти (дизел гориво), а испитивањем тржишта је Комсија установила 
да готово сви понуђачи поседују техничку могућност за такву испоруку, те да би у супротном, да 
Комсија одвоји као посебну партију такву врсту испоруке би постојала објективна опасност да  
или не буде заинтересованих понуђача (па ни уговора/испоруке), или да се за тако мало количину 
добара од стране понуђача понуди већа цена и мање бенифиције (попусти/рабати) јер исте 
понуђачи нуде, управо, на количину добара, што би било економски неисплативо за пословање 
Наручиоца. 
Наручилац, односно Комисија за предметни поступак, остаје при захтевима из конкурсне 
документације.  
 

 

Комисија за ЈНОП бр. 06/2017 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 

Страна 4 од 4 

 


