
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 
Предмет: Питања и одговори по јавној набавци мале вредности бр.04-05/2013 за набавку уља и 
мазива 
 
Питање:  
 
Потенцијални понуђач тврди дасе  у  позиву број 04-05/2013 од понуђача траже неке потпуно 
нелогичне ствари: 
1. По назначеној спецификацији траже се уља-искључиво у бачвама од 180 кг, што је погрешно, јер 
се запремина изражава у литрима. 
Самим тим већи број понуђача је дисквалификован, јер се бачве пакују са по 208 или 210 литара 
уља. Зависно од специфичне тежине неки производ ће имати више литара, а неки мање 
Дакле, директно се стимулише крађа. 
2. Тражен је производ антифриз, под именом Корсантин, што је директна фаворизација једног 
произвођача (Рафинерија нафте), али је направљена грешка у траженој количини, јер се антифриз 
са називом Корсантин у Рафинерији нафте Београд, већ деценијама пакује у бачве, запремине 220 
кг, а ви тражите Корсантин у 210кг, што је немогуће.  
 
 
 
Одговор: 
 
Комисија за јавну набавку малње вредности је размотрила  питања и донела одлуку о измени дела 
конкурсне документације у делу начина паковања, као и одређивања  у кг или литрима. 
Информације ради, ове количине и типове уља и мазива Дирекција купује по Закону о ЈН уназад 10 
година, код различитих добављача и друштвених и приватних, и увек су биле уговаране у кг. зашта 
поседујемо доказ , у случају покретања захтева за заштиту права исти ће бити достављен 
Републичкој комисији.  Разлог за захтев паковања у бачвама је техничке природе, јер иста стоје на 
нашим пловним објектима, где је простор за то ограничен. 
Констатација о стимулацији крађе је више него неоснована. 
Назив корсантин је остао у духу колоквијалног језика, а не одреднице произвођача, јер би у 
супротном писало “или адекватно”. Ту ненамерну грешку ћемо такође исправити у документацији. 
Што се тиче количина оне су задате и предвиђене нашим финансијским планом и планом набавки, 
и  као такве се не могу мењати. 
 
Измене конкурсне документације биће постављене на нашој интернет страници и на Порталу 
Управе за ЈН у понедељак 08.07.2013. са продужетком рока за подношење понуда, као и   питања и 
одговори. 
 

 
 
 
                                                                          Комисија за јавну набавку 
 


