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Допис са примедбама 
 

Предмет: Примедба на  конкурсну документацију 

 

Поштовани, 

У конкурсној документацији за јавну набавку добара  ЈН број 37/2018-1, наводите: 

Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија 

понуда 

 
Цена..........................................................................................................................................70 

пондера  

Број бензинских станица на територији Републике Србије...............................................30 

пондера  

УКУПНО..............................................................................................................................100 

пондера 

 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА  
1) ЦЕНА  
Понуђач који је понудио најнижу цену добија максималан број пондера по овом критеријуму – 

70. Остале понуде ће бити пондерисане по следећој формули:  
најнижа понуђена цена х 70  
понуђена цена  
2) БРОЈ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
По овом критеријуму понуђачи ће бити пондерисани на следећи начин:  
2.1. Ако понуђач има до 100 бензинских станица на територији Републике Србије добија 0 

пондера.  
2.2. Ако понуђач има од 101-200 бензинских станица на територији Републике Србије добија 10 

пондера.  
 2.3. Ако понуђач има од 201-250 бензинских станица на територији Републике Србије добија 

20 пондера.  
2.4. Ако понуђач има 251 или више бензинских станица на територији Републике Србије добија 

30 пондера.  

 
Taкви 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“. 
Брoj 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 

mailto:ilfe@uns.ac.rs
http://www.nbs.rs/rir_pn/pn_rir.html.jsp?type=rir_results&lang=SER_CIR&konverzija=no#5


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. 
Предлажемо да  се са 85 пондера пондерише цена а са 15 пондера број бензинских станица, а 
критеријум за доделу уговора промени на најниже понуђену цену. Ако понуђач има до 100 

бензинских станица на територији Републике Србије добија 5 пондера, а преко 100 бензинских 

станица 15 пондера. 
 

Молим Вас да одговорите на наше примедбе, и да ли су могуће промене у Вашој 

конкурној документацији на основу истих. Уколико будете мењали конкурсну 

документацију потребно је померити рок предаје документације. 

 

 

У Београду, 26.02.2018. године. 

 

ОДГОВОР НА ПРИМЕДБУ 

 

Поштована, 

захваљујемо Вам се на послатом питању. 

 

Сматрамо да су критеријуми постављени у конкурсној документацији за Јавну набавку 

добара број 37/2018-1 у складу са Чланом 84. Закона о јавним набавкама, односно да су 

сви критеријуми јасно вредновани, као и да не постоји дискриминација потенцијалних 

понуђача.  

 

У читавој конкурсној документацији није наведен ни један елиминациони критеријум 

којим би била ускраћена могућност било коме да се јави на тендер. 

 

Такође, с обзиром на разгранату мрежу огледа Института за низијско шумарство и 

животну на читавој територији Републике Србије, као и чињеницу да већина 

запослених у Институту значајан део радног времена проводи на терену, постоји 

потреба за разгранатом и добро развијеном мрежом бензинских станица, како би 

људима било олакшано сипање горива. 

 

У наставку би желели да Вам се захвалимо на бризи о јавним средствима и интересима 

нас као Понуђача. 

 

Што се тиче Ваших коментара да ово може да води ка, цитирамо: "…расипање јавних 

средстава…", односно да: "…исту количину горива Наручилац плати скупље него што 

је потребно…", и сами знате, с обзиром да сарађујете са нама, да цена горива није 

фиксна током извршења уговора, него да се током читавог периода трајања уговора 

формира на основу реалне, тржишне цене, односно да је плаћана важећа цена на дан 

када Наручилац преузима добра на бензинској станици Добављача.  

 

Срдачан поздрав, 

Комисија 


