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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 1/19, даје следећи 

одговор на питање заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Примедба и захтев за измену конкурсне документације - ЈН БР. 1/19 - ПАРТИЈА 1- ГОРИВО 

ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА ПУТЕМ КРЕДИТНИХ КАРТИЦА 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

У конкурсној документацији за јавну набавку нафтних деривата –  ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/19- 

Гориво за путничка возила путем кредитних картица  на страни 12 и 13 . наводите 

следеће : 

  

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:  

14.1. За партију бр. 1- „економски најповољнија понуда“.  

Елементи критеријума за одређивање економски најповољније понуде су:  

1) Цена ......................................................80 пондера.  

  

Код овог критеријума упоређује се понуђена цена по партији из понуде.  

Понуда са најнижом ценом добија 80 пондера, а остале се вреднују по формули:  

           најнижа цена х 80 пондера  

Ц = ___________________________________  

              цена појединачне понуде  

2) Број пумпних станица на територији РС ...............................20 пондера.  

Понуда са највећим бројем пумпних станица добија 20 пондера, а остале се вреднују по 

формули: 

                     број пумпних станица на територији РС  

ПС = 20 х    _________________________________________  

                         највећи број пумпних станица  

 

Образложење :  

Горе наведени и такви критeриjуми су супрoтни Зaкoну o jaвним нaбaвкaмa и њимa сe 

суштински кршe нaчeлa eкoнoмичнoсти, oбeзбeђивaњa кoнкурeнтнoсти и нaчeлo 

jeднaкoсти пoнуђaчa. Укoликo je oснoвни циљ jaвних нaбaвки eкoнoмичнa и eфикaснa 

упoтрeбa jaвних срeдстaвa тaдa je и нaчeлo кoнкурeнтнoсти кључнo зa пoстизaњe тoг циљa. 

Нaчeлo кoнкурeнтнoсти je у дирeктнoj супрoтнoсти сa дискриминишућим услoвимa кojимa 

сe oдрeђeни нaручиoци стaвљajу у пoдрeђeни пoлoжaj. Сaм Зaкoн o jaвним нaбaвкaмa тo 

eксплицитнo и пoтврђуje у Члaну 84.: „eлeмeнти критeриjумa нa oснoву кojих нaручилaц 

дoдeљуje угoвoр мoрajу бити oписaни и врeднoвaни, нe смejу бити дискриминaтoрски“. 

Број бeнзинских стaницa нe знaчи сaм пo сeби дa je пoнудa пoвoљниja, фaвoризoвaњeм 

нajвeћeг пoнуђaчa дoвoди сe нe сaмo дo вeћих трoшкoвa и рaсипaњa jaвних срeдстaвa вeћ 

и дo тржишних пoрeмeћaja и дaљeг смaњeњa нивoa кoнкурeнтнoсти пoнуђaчa штo 

цикличнo дoвoди дo нeпoвoљниjих услoвa пo сaмe нaручиoцe. Смaтрaмo дa нaшa 

кoмпaниja пoсeдуje тeхнички кaпaцитeт пoтрeбaн зa сeрвисирaњe пoтрeбa нaбaвкe и 

услoви у кojимa сe jeдaн oд пoнуђaчa стaвљa у привилeгoвaни пoлoжaj мoжe дoвeсти дo 

тoгa дa исту кoличину гoривa Нaручилaц плaти скупљe нeгo штo je пoтрeбнo, штo смaтрaмo 

ниje ни у чиjeм интeрeсу. 
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Захтев за измену :  

На основу горе наведене примедбе овим путем Вам шаљемо захтев за измену 

критеријума за доделу уговора са Економски најповољније понуде на Најнижа 

понуђена цена . 

 

 

 

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 – 80 пондера и број пумпних станица на територији РС – 20 пондера. С 

обзиром на напред наведено, Наручилац је поштујући начело ефикасности и 

економичности и одредио да најнижа понуђена цена носи 80 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 која је видљива на 

интернет страни Института, као и кроз сарадњу са кооперантима. 

 

 

Наведенo објашњењe представља саставни део Конкурсне документације. 

 

  

        

 

Објашњење број: 1     Комисија за јавну набавку 

Датум: 18.03.2019.г. 


