
Дом здравља ,,Врачар'' 
Бојанска бр. 16 
Број:02/867/5 
Датум:19.05.2017  године 
 
 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
 
Заинтересовано лице  се обратило Комисији за ЈН 13-2017 са Захтевом за додатним 
информацијама или појашњењем конкурсне документације  везано за јавну набавку  
13-2017–  Куповина нафтних деривата ( бензина) за потребе возног парка Дома здравља 
 ( Документ заведен код Наручиоца 18.05.2017 године под бројем 02/II/1646) 
 
Питања: 
 
У конкурсној документацији сте навели да понуђач мора да поседује бензинску станицу на 
удаљености највише 3,5 км од зграде Дома здравља ,,Врачар'' , Бојанска 16,Београд. 
 
Чланом 76. став 6. Закона о јавним набавкама , наручилац одређује услове за учешће у 
поступку тако да ти услови не дискриминишу остале понуђаче.Овако постављен услов 
места испоруке није у складу са одредбама чланова 10. и 12. Закона о јавним набавкама 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 кључно за 
остварење тог циља.овај став је потврђен у члану 84. Закона о јавним набавкама где је 
наведено да ,, елементи критеријума на основу којих наручилац додељује уговор не смеју 
бити дискриминаторски''.Конкуренција омогућава наручиоцу већи већи избор понуда , док 
критеријум 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. 
 
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 ниједан 
од потенцијалних понуђача не буде неправедно онемогућен у достизању циља да његова 
понуда буде изабрана као најповољнија . 
 
У циљу проширења конкуренције и пословања у складу са Законом захтевамо да извршите 
измену конкурсне документације и да удаљеност пумпе повећате на 5 км удаљености од 
зграде Дома здравља ,, Врачар'' , Бојанска 16, Београд, како је и гласио Ваш додатни услов 
у јавној набавци из 2016. 
 
Сматрамо да на овај начин помажемо да поступак јавне набавке буде законит и исправан, 
те да се обезбеде оптимални предуслови како би јавна набавка била фер, и у крајњем , и у 
интересу самог Наручиоца. 
 
Према Уредби о ценама нафте ( СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 101/2010) , који је ступио на 
снагу 01.01.2011. цене деривата се формирају слободно на тржишту , односно утврђују 
одлукама продавца. 



У вези горе поменутог молим Вас да размотрите овакав начин формирања цена и извршите 
корекцију конкурсне документације , односно Модел уговора у купопродаји члан 5. 
допуните следећим ставом: 
 
,, Понуђач задржава право  промене цена у складу са кретањем на тржишту и својом 
комерцијалном политиком , при чему се врше промене ценовника. Продаја робе врши се 
по малопродајним ценама из ценовника продавца важећим на дан преузимања нафтних 
деривата. 
 
Сматрамо да је наш захтев оправдан и у складу са Законом , те се надамо да ће бити 
усвојен. 
 
У случају неприхватања предлога из овог поднеска , задржавамо право покретања 
поступка заштите права пред Комисијом за заштиту права  у поступцима јавних набавки. 
 
У складу са чланом 63 став 3 дају се  
 
Одговори 
 
1) У конкурсној документацији за ЈН 13-2017 Наручилац је као додатни услов навео да 
понуђач има најмање једну бензинску станицу на удаљености највише 3,5 км од зграде 
Дома здравља ,, Врачар'' , ул. Бојанска бр. 16,Београд. 
    Сматрамо да је удаљеност бензинске станице од матичне зграде у Бојанској бр. 16 од 
битне важности за реализацију  предметне набавке с'обзиром на врсту делатности која се 
обавља у Дому здравља, као и постојећи недовољан број возила која треба да буду брзо, 
ефикасно  и у континуитету снабдевена бензином како би могао да се обезбеди несметан 
рад служби у Дому здравља. 
    Трошкови који настају одласком на бензинске станице које су битно удаљене од зграде 
Дома здравља су значајни на годишњем нивоу као и време утрошено за одлазак и повратак 
возила са истих. 
     До таквог закључка смо дошли управо анализом реализације уговора по јавној набавци 
из 2016. године. 
    Напомињемо да на удаљености од 3,5 км од зграде Дома здравља ,, Врачар'' према 
нашем сазнању постоје најмање три добављача који се баве прометом нафтних деривата. 
    На основу наведеног, обезбеђена је конкурентност понуђача , као и ефикасност и 
економичност поступка. 
 
   У складу са горе наведеним чињеницама  услови из конкурсне документације за ЈН 13-
2017 остају исти. 
 
2) Сходно  наводима из вашег Захтева за додатним појашњењем , а везано за услове из 
члана 5. Модела уговора о купопродаји биће извршена измена конкурсне документације за 
ЈН 13-2017. 
 
Овај документ Питања и одговори  представља саставни део конкурсне документације 
 
Комисија  ће на Порталу јавних набавки , на порталу јавних набавки града Београда и на 
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Питања и одговори за  ЈН 13-2017- Куповина 
нафтних деривата ( бензина) за потребе возног парка Дома здравља. 
           
Комисија за  јавну набавку ЈН 13-2017 


