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ПРЕДМЕТ:  Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку у отвореном поступку 

Уља и Мазива ЈНОП/8 

           

 

 

 

 

Питања: 

 

У Поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, страна 10, под: 

1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисани чланом 76, стоји: 

 

1.2.1. „Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом 

- да је уназад три године од дана објављивања позива за подношење понуда испоручио 

добра која су примерена предмету јавне набавке у минималном збирном износу од“ 

- за партију 1:  3.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом у 2020. год; 

- за партију 2:  800.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом у 2020. год; 

- за партију 3:  46.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом (22.692.000,00 РСД у 

2020. год и    22.308.000,00 РСД у 2021. год.); 

- за партију 4:  840.000,00 динара са обраунатим ПДВ-ом у 2020. год; 

- за партију 5:  640.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом  

- за партију 6:  560.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом  

- за партију 7:  960.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом  

- за партију 8:  1.100.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом. “ 

 

Питање бр. 1. 

Да ли су грешком у текстуалном делу уписане речи “добра која су примерена 

предмету јавне набавке” ? Шта значи примерена ? 

Предлажемо да се уместо тих речи упишу речи:  

“добра која су предмет јавне набавке”. 

Ово тим пре треба изменити и усагласити са обрасцима XII–2.1 до XII-2.8 Потврда 

референце (референтно писмо) датим на странама 151 до 158 по партијама, у којима 

је тачно одређен назив добра, уља или масти, које је предмет јавне набавке, за сваку 

партију посебно. 

              Такође у упутству како се доказује испуњеност услова (страна 12/165 и даље), 

где стоји, под тачком: 2.2. да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, 

даље у тексту речи “добра која су примерена предмету јавне набавке, треба брисати и 

заменити речима “добра која су предмет јавне набавке”.  

 

Питање бр. 2. 

Да ли је грешком за партије 1,2 и 4 уписано у 2020. години, за партију 3. у 2020 и 2021. 

години, а за партије 5-8 уопште није уписана ниједна година ?  



Посебно истичемо да потенцијални понуђачи нису у могућности да обезбеде тако 

тражене потврде о испорукама у 2020. години која је у току и протекла су само два 

месеца пре објављивања позива за подношење понуда, а посебно за 2021. годину која 

тек следи. 

Обзиром да је у текстуалном делу написано да је уназад три године од дана 

објављивања позива за подношење понуда …., онда су то 2017, 2018. и 2019. година. 

Предлажемо да се код свих партија бришу 2020, односно 2021. година, а у текстуалном 

делу упише: 

“ – да је уназад три године (2017, 2018 и 2019 година) испоручио добра која су предмет 

јавне набавке у минималном збирном износу од: …” 

 

Питање бр. 3. 

У Конкурсној документацији не захтевате као саставни део понуде, Потврде да је 

извршена верификација производа у области возних средстава Железнице Србије. 

Верификацији производа у области возних средстава Железнице Србије по Упутству 

201/1 за дозвољено коришћење у Железници је била дуготрајна и скупа процедура 

детаљног испитивања производа по тачно дефисаним параметрима уз стручну 

контролу колега из Железнице. Сматрамо да су ове Потврде од великог значаја за ову 

врсту јавне набавке, јер се такви производи могу са сигурношћу користити у 

Железници.  

Молимо да преиспитате своје захтеве и да уврстите у саставни део понуде напред 

наведене верификације, које су у претходним тендерима биле обавезујуће. 

 

Питање бр. 4. 

 

 У Конкурсној документацији на страни 7, у делу табеле који се односи на партију 3, 

технички услов је „специјално минерално моторно уље развијено за подмазивање 

двотактних дизел мотора локомотива произвођача General Motors – Electro Motive 

Diesel...“. С обзиром да се ради о специјалној формулацији уља намењеног за примену 

у моторима произвођача GM, искључиво уље које поседује одобрење (eng. approval) 

произвођача мотора General Motors – Electro Motive Diesel може са сигурношћу да се 

користи за подмазивање свих склопова мотора. Да ли је, као гаранција да понуђено 

уље испуњава захтеве произвођача опреме GM, потребно да понуђач достави 

одобрење (eng. approval) и оригинал на увид као што је то био технички захтев 

претходних година за исти предмет јавне набавке? 

 

 

Молимо да преиспитате свој захтев и да у саставни део понуде уврстите напред 

наведену потврду и доношење оригинала на увид на дан отварања понуда због њеног 

значаја у доказивању квалитета уља. 

 

Одговори на питања 1-4 

 

Одговор на питање 1 

 

У конкурсној документацији треба у свим наведеним деловима променити уместо 

добра која су примерена предмету јавне набавке треба променити у добра која су 

предмет јавне набавке”. 

 

Одговор на питање 2 

 

 У конкурсној документацији треба у свим наведеним деловима променити уместо код 

свих партија бришу 2020, односно 2021. година треба уписати да је уназад три године 

(2017, 2018 и 2019 година) испоручио добра која су предмет јавне набавке у 

минималном збирном износу од:  



Одговор на питање 3 

 

Измена бр 1: За све партије –  

 

Конкурсна документација код техничке спецификације се мења и гласи: „Да је 

извршена верификација производа у области возних средстава у „Железнице Србије” 

а.д. Прихватају се важеће верификације, као и верификације производа којима је 

истекла важност под условом да ни за једну није било рекламација на квалитет 

производа у експлоатацији на средствима у „Железнице Србије” а.д и спроводи се у 

складу са међународним железничким стандардима UIC. 

 

 Одговор на питање 4 

 

Измена бр 1: За Партију 3  

 

Моторно уље без цинка потребно је доставити фотокопију одобрења General Motors, 

а на отварању и оригинал на увид 

 

 

 

 

 Срдачан поздрав.  

 

 

 

 


