
 

 

 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-348/2017 

Број ЈН К 34/17 

Дана: 28.07.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1  

      

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 34/17 – Погонско гориво за службена возила, 

дана 25.07.2017. године, објављујемо одговор на наведена питања.  

 

 

Питање 1: 

У  складу  са одредбом ч1ана 62  слав  2   Знконн о  јавним  набавкама 

достављамо Наручиоцу овај  допис  кно  потенцијални  понуђачи у поступку јавне 

набавке добара   - погонског горива за службена возила ]Н К 34/1.7 у 

отвореном поступку јавне набавке путем оквирног споразума. 

 
Предмет  нашег  обраћања односи  се на кршење Закона  о јавним  

набавкама  у конкурсној документацији  коју сте  објавили за ову јавну 

набавку.  Наиме, мишљења смо да  постављеним  критеријумима  за 

оцењивање  понуда  кршите  Члан 10. ЗЈН односно начело обезбеђивања 

конкуренције  као и Цлан 12.  ЗЈН  односно  на чело   једнакости понудача. 

 

Сматрамо   да   сте  као   На руч:иоц    паушално    и   неаргументовано  

приступили у тврдивању   критеријума   за  бодовање  конкретних   понуда   у 

смислу  одређивања  броја пондера  за сваки од три критеријума  (цена, број 

станица  на територији града Суботице и распрострањеност мрезе станица). 

 
Пре свега, имамо  у виду садржај  претходних конкурсних 

документација које сте сачињавали  у ранијирн годинама, када  је пондерисање 

било знатно  правич :није и где  је 92 пондера  могао  да осовоји понудач са 

најнижом понуђеном ценом, а по 4 пондера  су се делила за број станица на 

територији града и мрежној распрострањености. 

 

Медутим, конкретном конкурсном докумен тацијом  сте предвидели да 



 

се чак 10  пондера додељује  понудачу са  највећи м  бројем општина и  градова   

у  Србији  у којима  има  бензинске  станице,   на   који   начин  директно  и   без   

икаквог  основа фаворизујете  понудаче  који имају  велику  распрострањеност 

својих  бензинских станица по  целој  територији Србије, у  односу на  друге   

које  немају   тако  разгранату  мрежу продајних објеката. Овај критеријум  нема  

никакву  логичку  повезаност са предметном јавном  набавкорн,  јер је нејасно,    на  

пример  засто  би се  узимала  као  компаративна предност неког  понудача који 

има  бензинску  станицу    у нпр.  Пресеву, а ко  је седисте Наручиоца и његово 

деловање везано за Суботицу, као локалну  самоуправу која је територијално  

најудаљенија  од свих осталих локалних самоуправа у Србији од Пресева!! Ово је 

само илиустративни пример  бесмислености овако постављеног критеријума за 

оцењивање. 

 

              Али не само што се по овом критеријуму додељују пондери, него 
се по њему додељује цак 10 пондера, и сустински омогућава се на овај 
начин да понудачи са великом  малопродајном мрезом  (коју  имају  на 
територи ји насе земље, а која  мрежа  мозе  бити  заиста  веома  удаљена од 
Суботице) заправо  преко  освајања максималног или великог броја  
пондера преко  овог  критеријума,  буду  изабрани као најповољнији 
понудаци. А при томе њихова цена понудених добара  мозе бити знацајно 
веца од  осталих  понудених цена других понудаца, јер преко  овог  
критеријума  сигурно осваја ју  максималан   број  пондера(10)  па  имају  
простора  за  калкулисању  у  погледу предлозених цена добара!! 
 

Област трговине нафте  и нафтиних деривата јесте  специфична у 

односу на  остале врсте   јавних   набавки  добара,  пре  свега  због   односа   

потенцијалних  понудача на тржисту. 

 
Са  чињеницом   да   понудач  који   на  тржишту  има   бензинске  

станице  у  свим општинама и градовима, у односу  на све остале понудаче 

по основу  овог  критеријума он сигурно добија 10  пондера  а сваки остали  

учесник  на тржишту трговине  нафте и нафтиних деривата   не  висе  од  

максимално   укупно 2  (а  сто  је лако  доказиво  имајуци  у  виду егзакнтне 

чињенице  по питању  броја и локација бензинских  станица) обесмишљава  се 

сам поступак јавне набавке. Сврха  јавних  набавки јесте да се постигне 

оптимум измеду понуђене цене за конкретно добро  уз набавку добара  

које има одређени квалитет. У слуцају  трговине  нафте и нафтиних  деривата  

сваки  од уцесника  на тржишту може да  понуди само ону робу која 

задовољава  јасно утврдене стандаре у погледу  квалитета, тако да је у  

конкретном случају  за  оцену  успесности јавне  набавке  горива  

неопходно да  се добро  купи по најнизој тр жишној цени или бар цени која је 

приближна  најнижој цени. Медутим, ако се највећи понудач, само због тога 

што поседује велики укупан број пумпи  и то на локацијама  које су 

стотинама километара  удаљене од Суботице, већ у старту  повласцује са 10  

ил  9  пондера  предности,  не  постоји   тржишна   логика   која  би  бил о  ког  

другог понудаца  „натерала" да понуди цену  која  је за 10 иии 9 пондера  

мања  од тржишне, те да  тај  други  понудач умањењем цене  испод  

тржисне  покуша  да анулира  „минус" у потенцијалним пондерима које 

објективно не мозе да освоји услед  постојања овог неприхватљивог 

критеријума. 

 



 

Дакле,  имајући  у в иду  горе  наведене  аргументе, као и тражене  

количине горива, става смо да је неопход но да се критеријум  

(распрострањенос мрезе станица са стране 10 конкурсне документације) 

избаци из конкурсне документације. 

 
У случају  да Наручиоц не уважи  наводе  из овог  дописа,  Понудач 

задржава своје право    да   искористи    правне    механизме   у   заштити   

пословних    интереса,    пре   свега подношењем Захтева  за заштиту права у 

поступцима  јавних набавки  у склад у са чланом 149 став 3 За кона о ја вним 

набавкама. 

 

    

Одговор на Питање 1:  

 

Наручилац сматра да критеријум за оцену понуда није дискриминаторски и у 

логичкој je вези са предметом јавне набавке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kомисија за ЈН 

 

  


