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Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 

Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке добара: 

Гориво за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, по партијама, редни број 

набавке 5/15, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 
ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Поштовани, 

 

Обраћамо Вам се као потенцијални понуђачи у текућем поступку јавне набавке 

број 5/15 – Гориво за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“ партија 1 и 

партија 2 

 

Предмет овог дописа јесте жеља да потенцијални проблем у конкурсној 

документацији за ову јавну набавку покушамо решити без подношења захтева за 

заштиту права. 

 
ПИТАЊЕ 1: 

Примедба на предвиђене критеријуме за оцењивање понуда као и на додатни 

услов за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона које поставља 

наручилац за партију 1. 

 

Конкурсном документацијом сте као додатни услов у смислу члана 76. Закона 

одредили да понуђач располаже довољним техничким капацитетом: 

- да понуђач у моменту подношења понуде располаже најмање са једним 

малопродајним објектом – бензинском станицом у најмање 15 Округа 

Републике Србије. 

 

С друге стране, као други критеријум за оцењивање понуда предвиђате 

критеријум: 

П2 – продајна мрежа (број бензинских станица понуђача)... 10 пондера 

 

Сматрамо да су овако постављени критеријуми супротни Законом о јавних 

набавки те да се њиме де факто крше начела економичности, обезбеђивања 

конкуренције и начело једнакости понуђача. 

 

Ваше предузеће нема никаквих разлога да фаворизује тзв. „велике“ понуђаче, јер 

чињеница да неко поседује нпр. 10 а неко 200 пумпи на територији Србије, не 

значи да је обавезно понуда понуђача са већим бројем пумпи повољнија а 

поготово економски прихватљивија за нарчуиоца (другим речима – јефтинија) јер 

се може десити да понуђач који зна да је доминантан на тржишту у смислу броја 

продајних објеката на територији наше земље, понуди знатно већу цену у својој 

понуди, калкулишући да ће број бодова који оствари по основу критеријума броја 

пумпи на територији РС, бити довољан да и са знатно мањим бројем бодова на 

понуђену цену (која би у том случају била већа од цена осталих понуђача) има 
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загарантовану најповољнију понуду. Овим се доводи до околности да наручилац 

за исту количину новца добије мању количину горива, што је у време опште 

економске кризе и прокламованог принципа штедње у целом јавном сектору 

потпуно неприхватљиво. 

 

Осим тога, незаконитост конкурсне документације се огледа у чињеници да 

поседовање бензинских станица у 15 округа одређује и као посебан услов у 

смислу члана 76. Закона о јавним набавкама, али се истовремено поседовање 

одговарајућег броја бензинских станица бодује као један од критеријума за 

оцену сваке понуде. Чланом 85. став 4. Закона о јавним набавкама је прописано 

да услови за учешћче из члана 75. и 76. Закона не могу бити одређени као 

елементи критеријума! 

 

Такође сматрамо да додатни услов који се односи на технички капацитет, 

односно поседовање бензинских станица у 15 округа није у складу са 

одредбама чланова 10. и 12. Закона о јавним набавкама. 

 

Напомињемо, да овај услов није неприхватљив само за ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО него и 

за велики број других потенцијалних понуђача, а да у прилог нашој тврдњи иде и 

одлука Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-

00-1747/2013 од 03.10.2013. године. 

 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговор на питање, везано за додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке, дефинисане чл. 76. Закона ће се дати кроз измену Конкурсне 

документације која ће се објавити на Порталу јавних набавки и на инернет страни 

Наручиоца. 

 

Даље, за разлику од случаја у којем је Републичка комисија за заштиту права у 

поступцима јавних набавки донела Решење број 4-00-1747/2013 од 03.10.2013. 

године, које сте доставили у прилог ваших тврдњи, напомињемо да се наведено 

Решење не може применити на предметну јавну набавку. 

Делатност Института се не реализује искључиво у седишту Института у Земун 

Пољу, већ и у Одсеку за производњу у Крњешевцима, као и широм Србије и 

региона кроз мрежу промотера и сарадњу са кооперантима. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

ПРИМЕДБА НА ЧЛАН 4. МОДЕЛА УГОВОРА 

 

Нејасна је сама идеја наручиоца у вези става 4. члан 4. Модела уговора: 

„Уколико Добављач предложи повећање уговорених јединичних цена добара... 

 

Према Уредби о ценама деривата нафте (Сл. гл. 101/2010), цене деривата се 

формирају слободно на тржишту, односно утврђују одлукама продавца, те стога 

став 4. члан 4. Модела Уговора није прихватљив ни за једног понуђача нафтних 

деривата. 



3/3 
 

ОДГОВОР 2: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације 

која ће се објавити на Порталу јавних набавки и на инернет страни Наручиоца. 

 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Конкурсном документацијом предвиђено је да Понуђач мора доставити доказ о 

испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН – поседовање 

важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке. Тражена је лиценца: Лиценца Агенције за енергетику за трговину 

нафтом и дериватима нафте и то за партију 1 и 2. 

 

По питању тражене Лиценце Агенције за енергетику за трговину нафтом и 

дериватима нафте става смо да треба да извршите прецизирање конкурсне 

документације, односно измену и допуну конкурсне документације у овом делу. 

Сматрамо да је, имајући у виду предмет јавне набавке те начин испоруке 

добара, потребно да се остави могућност за доказивање овог обавезног услова 

доставом или Лиценце Агенције за енергетику за трговину нафтом и дериватима 

нафте, или Лиценце за обављање енергетске делатности трговине на мало 

дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила). Наиме, 

обе ове лиценце, свака за себе, су у логичкој вези са предметом јавне набавке и 

гарантују да понуђач који поседује једну од њих може испунити обавезе за 

испоруку добара. 

 

 

ОДГОВОР 3: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације 

која ће се објавити на Порталу јавних набавки и на инернет страни Наручиоца. 

 
 

ПИТАЊЕ 4: 

Да ли наручилац може да напише процењене вредности јавне набавке за све три 

партије? 

 

 

ОДГОВОР 4: 

Сходно члану 61. став 2. Закона, Наручилац није дужан да објави процењену 

вредност јавне набавке. 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

          

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 1 

Датум: 16.03.2015. г. 


