
 
Дом здравља „Др Сава Станојевић“ 
02-Број: 657/4 
29.03.2016.године 
Т  Р  С  Т  Е  Н  И  К 
 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у 
отвореном поступку јавне набавке  бр.07/2016 – гориво за моторна возила. 
 
 Дана 20.06.2016.године заинтересовано   лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези јавне набавке – гориво за моторна возила, ЈН 
бр.07/2016, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015).          
 
 Питање заинтересованог лица и одговор: 
 
 Питање бр.1: Postovani, obracamo vam se kao potencijalni ponudjac u otvorenom postupku 
javne nabavke, javna nabavka dobara, gorivo za motorna vozila br. 07/2016 i trazimo pojasnjenje dodatnog 
uslova propisanog konkursnom dokumentacijom, odnosno propisani tehnicki kapacitet, odnosno da 
ponudjac raspolaze sa najmanje 20 benzinskih stanica sa svim trazenim vrstama goriva rasporedjenih na 
sledecim putnim pravcima i u naseljima i to  
U naselju Trstenik                                                                                                       1  
Na auto putu od Pojata do Beograda (po jedna sa leve i desne strane)              2  
Na auto putu od Pojata do Nisa(po jedna sa leve i desne strane)                        2  
Na delu Ibarske magistrale od Cacaka do Beograda                                            2  
U Beogradu                                                                                                                 2  
Na ostalim putnim pravcima i naseljima                                                              11  
Narucilac je ovakvim nacinom prekrsio clan 72 zakona o javnim nabavkama  gde u stavu 1 jasno navedeno 
da narucilac ne moze koristiti niti se pozvati na tehnicke specifikacije ili standarde koji oznacavaju dobra, 
usluge ili redovne odredjene proizvodnje, izvore ili gradnje.  
U stavu 2 jasno je navedeno da narucilac ne moze u konkursnoj dokumntaciji da naznaci bilo koji 
pojedinacni robni znak, patent ili tip, niti posebno poreklo ili proizvodnju.  
U stavu 3 navedeno je da narucilac ne moze da u konkursnoj dokumntaciji ukljuci bilo koju odredbu koja bi 
za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca na nacin iz stava 1 ili 2 ovog 
clana.  
Nacinom na koji ste propisali tehnicki kapacitet favorizovali ste jednog ucesnika na trzistu nafte i naftnih 
derivata na teritoriji Republike Srbije iz evidentnog razloga sto samo jedan moze da ispuni trazeni tehnicki 
kapacitet propisan kao dodatni uslov vase konkursne dokumetacije i obesmislili predmetni postupak. 
Nejasno je sta narucilac podrazumeva pod ostali putni pravci i naselja iz razloga sto ovako definisan deo 
tehnicke specifikacije dodatnog uslova daje naruciocu pravo na samovolju i proizvoljnost prilikom strucne 
ocene pristiglih ponuda.  
U skladu sa navedenim trebalo bi da izvrsite izmenu konkursne dokumentacije iz razloga sto ista nije 
sacinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 
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 Одговор бр. 1:  Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник је здравствена 
установа и у свом сасатаву има Службу хитне медицинске помоћи која превози све своје 
пацијенте по целој територији Републике Србије. У додатном услову су наглашени правци 
којима се пацијенти најчешће превозе и то врло често и са неколико полазака санитетских 
возила на дан. Дому здравља је важно да ти путни правци буду добро покривени 
банзинским станицама јер се ту и санитетска возила највише снабдевају потребним 
врстама горива. 
Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник није истакао никакве посебне техничке 
спецификације или стандарде, није истакао ни један појединачни робни знак, патент или 
тип, нити посебно порекло или производњу нити било шта друго што би се косило са 
чланом 72. Закона о јавним набавкама. 
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