
 
 

 

Број: 310/2019 

Датум: 22.8.2019. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (”Сл. Гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности – моторног горива  ЈНМВ бр. 

02/19 сачинила је  

Појашење бр. 1. конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – 

моторног горива  ЈНМВ бр. 02/19 

    Дана 19.08.2019. године достављена су нам питања и примедбе везане за конкурсну 

документацију број 02/2019 

Питање бр. 1: У конкурсној документацији на страни 9 за критеријум доделе уговора са 

20 пондера пондеришете број бензинских станица на територији Републике Србије . Да 

ли је могуће исправити конкурсну документацију да критеријум за доделу уговора 

буде само најниже понуђена цена? 

Образложење: 

С обзиром да тај критеријум фаворизује једног понуђача, тaквим критeриjумом 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“.  

С обзиром да брoj бeнзинских стaницa у Републици Србији фaвoризује нajвeћeг 

пoнуђaчa и дoвoди 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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Одговор: За функционисање Регионалне Развојне Агенције Бачка Д.О.О је од велике 

важности распрострањеност мреже бензинских пумпи, јер наша возила веома често одлазе ван 

територије Новог Сада због природе посла који обавља (држање едукација, презентација, 

саветовања која се одржавају на целој територији Републике Србије) те је потребно 

обезбедити што већи број доступних бензинских станица. Из тог разлога се са 20 пондера 

пондерише број бензинских станица на територији Републике Србије, а не из разлога да би се 

фаворизовао било који потенцијални понуђач нити да би се кршило Начело обезбеђења 

конкуренције Закона о јавним набавкама.                                                                                 

Сходно наведеном комисија за јавну набавку мале вредности – моторног горива  ЈНМВ 

бр. 02/19 остаје при критеријуму за доделу уговора ”економски најповољнија понуда” при 

чему се са 20 пондера пондерише број бензинских станица на територији Републике Србије 

односно не прихвата предлог потенцијалног понуђача да изврши измену конкурсне 

документације тако да критеријум за доделу уговора буде само најниже понуђена цена. 

Питање  бр. 2: Као доказ за испуњење додатног услова (финансијски капацитет) 
тражите фотокопије уговора о продаји добара које нисмо у могућности да Вам 
доставимо јер тиме рушимо пословне принципе и приватност односа продавац 
клијент. Да ли је могуће уместо копије уговора доставити референтну листу потписану 
од стране купца? 

 
Одговор: Као доказ за испуњење додатног услова (финансијски капацитет) није тражена 

фотокопија уговора о продаји добара већ ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН. Ово 

је назначено на страни 5 у табели, а и у тексту који следи непосредно испод табеле. На страни 

7 и 8 конкурсне документације је само назначено шта ће понуђач бити дужан да достави 

уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова), те је у том делу који се односи на додатни услов-финансијски капацитет 

наведено да ће понуђач бити дужан да достави фотокопије уговора о продаји добара која су 

предмет набавке, у кумулативном износу од изнад 3.000.000,00 динара, а за претходне три 

године.  Ове фотокопије уговора понуђач може доставити и у форми да је одређене делове 

заштито нпр. затамнио тако да се не види садржина, али не у мери да се из тих фотокопија 

уговора не може видети испуњеност услова. 

 

  

 

 

Комисија за јавну набавку  


