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

Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), 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 1/16, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Поштовани, 

Обраћамо Вам се као потенцијални понуђачи у текућем поступку јавне набавке 

бр. 1/16 – Гориво, партија 1 – гориво за путничка возила путем кредитних картица. 

Предмет овог дописа јесте жеља да потенцијални проблем у конкурсној 

документацији за ову јавну набавку покушамо решити без подношења захтева за 

заштиту права. 

И 

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. 

 

 

ПИТАЊЕ 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 може да обезбеди продају горива 

путем кредитне картице напумпним станицама понуђача на територији 

Републике Србије и минимум један продајни објекат – пумпну станицу на 

удаљености од 10 км од седишта наручиоца. 

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 Наручиоца (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 довљан да и са знатно мањим бројем бодова на 

понуђену цену (која би у том случају била већа од цена осталих понуђача) има 

загарантовану најповољнију понуду.Овим се доводи до околности да Наручиоц 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. 

С друге тране, поставља се питање релевентности једног оваквог критеријума за 

конкретну јавну набавку. 



2/2 
 

Осим тога, незаконитост конкурсне документације се огледа у чињеници да је 

поседовање бензинске станице 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 

учешће из члана 75 и 76 Закона НЕ МОГУ бити одређени као елементи 

критеријума! 

Без намере за даљим образлагањем својих аргумената по овом питању, 

сматрамо да критеријум броја пумпи на територији РС не може бити постављен у 

овој јавној набавци, те предлажемо да сами извршите његово брисање из 

конкурсне документације и то на начин и у роковима предвиђен законом, односно 

да уведете критеријум као избор најповољније понуде критеријум најниже цена, а 

као додатни услов: поседовање минимум једног продајног објекта – пумпне 

станице на удаљености од 10 км од седишта наручиоца.  

Напомињемо, да овај услов није прихватљив само за нас, него и за велики број 

других потенцијалних понуђача. 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је Конкурсном документацијом одредио да ће се избор најповољније 

понуде за партију 1 - Набавка горива за путничка возила путем кредитних картица 

за гориво, извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“, са 

следећим елементима: цена – 90 пондера и број пумпних станица на територији 

РС – 10 пондера. С обзиром на напред наведено, Наручилац је поштујући начело 

ефикасности и економичности и одредио да најнижа понуђена цена носи 90 

пондера. 

Даље, што се тиче броја пумпних станица на територији РС (други елемент 

критеријума „економски најповољнија понуда“), он има изузетан значај, јер се 

делатност Института  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. 

 

Додатни услов  за учешће у поступку јавне набавке, у погледу техничког 

капацитета за партију 1 - да понуђач може да обезбеди минимум један продајни 

објекат – пумпна станица на удаљености од 10 km од седишта наручиоца, улица 

Слободана Бајића број 1, Земун – Београд  се односи на локацију пумпне 

станице, а не на број пумпних станица, који је дефинисан напред наведеним 

критеријумом. 

Наручилац је мишљења, да опредељивање за наведени критеријум није супротно 

начелима ЗЈН, нити се тиме крше начела ефикасности и економичности, 

обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача, већ је изабран из разлога 

несметаног обављања делатности и има за циљ да изабере понуђача који ће 

Наручиоцу омоћути успешно и квалитетно извршење радних задатака са што 

мањим трошковима 

 
Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

         

Објашњење број: 1     Комисија за јавну набавку 

Датум: 0 4 .04.2016. г. 


