
 

 

 
 

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 26.07.2017. године, објављујемо одговор на наведена питања.  

 

 

Питање 1: 

Поштовани, обраћамо вам се као потенцијални понуђац у поступку јавне набавке 

добара, погонско гориво за службена возила ЈН К 34/17, наручиоца Град Суботица, 

градска управа, отворени поступак и тражимо објашњење за елементе критеријума на 

основу којих ће се доделити уговор у предметном поступку и то 

1. Цена 80 пондера 

2. Број бензинских станица на теритрији Града Суботице 10 пондера 

3. Распростарњеност мрезе станица   10 пондера 

 

Обавеза наручиоца, установљена одредбом цлана 84. став 2. ЗЈН, да конкурсном 

докумтацијом предвиди, опише и вреднује елементе критеријума које намерава да 

примени, при чему је нагласено да исти не смеју бити дискриминаторски, те да морају 

стајати у логичкој вези са предметом јавне набавке. Сам појам критеријума одређен је 

одредбом цлана 3. став 1. тачка 29 ЗЈАН , као мерило које се користи за вредновање, 

упоређивање и оцењивање понуда. Смисао одредби ЗЈН којима су регулисани 

критеријуми за доделу уговора је у установљењу инструмента који це, као обавезни 

елементи сваке конкурсне докумтације, од више једнаких понуда, у смислу 

испуњености обавезних и додатних услова за учесце, омогућити избор једне у сваком 

конкретном поступку, те тако обезбедити извесност у погледу начина на који ће се 

такав избор врсити. Дакле, сврха законске предвиђености критеријума и обавезе 

њиховог одређења конкурсном докумтацијом је у томе да се, уз претпоставку 

једнакости и равноправног третмана свих понуда из конкретног поступка јавне набавке, 

унапред предвиде они параметри који це бити основ за оцену једне од таквих понуда 

као најповољније.   (РЕШЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  бр 

4-00-1216/2016) 



 

Овако постављени елементи критеријума у конкурсној докуметацији представљају 

флагрантно кршење члана 10 и члана 12. Закона о јавним набавкама. Наиме и више је 

него јасно из питања које вам постављамо а и из основног познавања тржиста 

Републике Србије, да се оваквим начином апсолутно не обезбедјује конкуренција, на 

коју (обезбеђјење конкуренције)је обавезан сваки наруцилац по цлану 10 ЗЈН.Наведени 

елементи критеријума број бензинских станица на теритрији Града Суботице и 

Распростарњеност мреже станица, који може испунити само један понудјац и то услов 

који представља УНАПРЕД ПОЗНАТУ ЦИЊЕНИЦУ јер су у питању инфраструктурне 

ствари које су у кратким роковима теско промењљиве (малопродајни објекат се не мозе 

направити за рок од 30 дана који је устаљен за отворени поступак, док нпр. мозе се 

прибавити нека потврда или слицно), тако да ове услове из елемента критеријума 

наведених под тацком 2 и 3 не могу ни у једном слуцају бити испуњени. Притом, 

једнакост понуђача такодје не постоји, из простог разлога јер више понуђаца не мозе 

бити. У предметном слуцају, дискриманција је и више него јасна, чак и са 

предумишљајем нашињена, јер елементи критеријума број бензинских станица на 

теритрији Града Суботице и Распрострањеност мрезе станица је унапред позната 

чињеница. Са друге стране када се на овакав начин прописују елемнети критеријума 

који јесте унапред позната чињеница, што је потенцијална дискриминација (у овом 

случају територијална дискриминација) исти морају бити одбрањени са логичком 

везом, те подробно објашњени. У васем случају би логишка веза била да на наведеним 

локацијама којима се крећу возила наручиоца приликом обављања делатности постоји 

по један малопродајни објекат(бензинска станица) са предметним добрима. У том 

случају се морају навести разлози који оправдавају елементе критеријума које сте 

навели. А да не помињемо да се наруцилац мора позвати на економску неисплативост 

да гориво точи ван наведених места када наручилац места наведе. У васем слуцају 

места тоцења нису наведена из разлога сто мрежа станица не знаци ниста, осим 

фаворизовања неких понуђаца или ти јеног у односу на све остале. 

У складу са горе наведним требало би да извршите измену конкурсне докуметације и 

исту сашините у складу са ЗЈН сто је обавеза за све наруциоце на теритрији Републике 

Србије.. 

    

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 

 

  

  


