
 
 

Одговор на примедбу и предлог – захтев за измену конкурсне 

документације заинтересованог лица у поступку јавне набавке МЈН 

19/18 , УП 4812/18 од 09.11.2018. године 

Примедба и предлог – захтев за измену конкурсне документације: 

 

ОДГОВОР: 

Правилник о техничким и дугим захтевима за течна горива нафтног порекла (''Сл. 

гласник РС бр. 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017,120/2017 – испр. и 50/2018), у 

члану 4. утврђује: 

''Безоловни моторни бензин у смислу овог правилника су сва течна горива нафтног 

порекла (испарљива минерална уља) намењена за рад мотора са унутрашњим 

сагоревањем и принудним паљењем гориве смеше који се користе за погон моторних 

возила, тарифне ознаке номенклатуре царинске тарифе (CT): 2710 12 45 00 и 2710 12 49 

00. 

 

 



 
Безоловни моторни бензини из става 1. овог члана су: 

1) ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95; 

2) ЕВРО БМБ 98; 

3) ЕВРО БМБ 100.'' 

 

Из наведене формулације Правилника о техничким и дугим захтевима за течна горива 

нафтног порекла (''Сл. гласник РС бр. 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017,120/2017 – 

испр. и 50/2018) недвосмислено следи да је безоловни моторни бензин ЕВРО БМБ 100 

третиран као равноправан производ на тржишту са другим врстама безоловних 

моторних бензина (ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 и ЕВРО БМБ 98), те је остављено сваком 

наручиоцу да формулише конкурсну документацију за набавку погонског горива за 

аутомобиле у складу са потребама и перформансама возила у власништву наручиоца. 

У конкретном случају, гориво је намењено за возила са турбинским бензинским и дизел 

моторима, снаге до 200 kW, генерације EURO 6 мотора, због чега тражено гориво 

омогућује најекономичнију и најефикаснију употребу возила. 

Такође, уколико Понуђач нема самосталних капацитета да припреми адекватно 

конкурсну документацију и испуни услове утврђене у конкурсној документацији, Закон 

о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје 

могућност подношења заједничке понуде. 

Наручилац остаје у свему према наводима утврђеним у Конкурсној документацији за 

МЈН 19/18. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку МЈН 19/18 


