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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 01/16 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА 

ВОЗИЛА ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ РХМЗ-А 
 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 01/16 – Набавка горива за моторна 
возила путем дебитне картице за потребе РХМЗ-а, постављена су следећа питања 
понуђача: 

 
Питањe: 

 
“Postovani, obracamo Vam se kao potencijalni ponudjac u otvorenom postupku za javnu nabavku 
dobara, redni broj nabavke 01/16, nabavka goriva za motorna vozila putem debitne kartice za 
potrebe RHMZ-a, redni broj nabavke 01/16 i trazimo pojasnjenje elementa kriterijuma za dodelu  
ugovora, gde Vi kao narucilac navodite da ce se ugovor dodeliti na osnovu kriterijuma ekonomski 
najpovoljnija ponuda i to  
Cena 70 poena 
Broj pumpnih stanica na teritoriji RS 30 poena i to 
-preko 150    30 poena 
od 100-do 150 26 poena 
od 50-do100   22 poena 
manje od 50    2 poena. 
Narucilac je sacinio konkursnu dokumentaciju suprotno Zakonu o javnim nabavkama iz razloga 
sto je favorizovao samo jednog potencijalnog ponudjaca u odnosu na sve ostale. Samo jedan 
ponudjac na teritoriji RS poseduje preko 150 maloprodajnih objekta i nacinom na koji ste izvrsili 
ponderisanje dali ste mu nedostiznu prednost u odnosu na sve ostale. Narucilac takodje uopstava 
pojam broja maloprodajnih objekata na teritoriji Republike Srbije i time sebi daje samovolju 
prilikom odlucivanja. 
Potencijalni ponudjac smatra da se konkursnu dokumentaciju sacinili suprotno odredbama Zakona 
o javnim nabavkama i takvim nacinom onemogucili vecinu potencijalnih ponudjaca da uzmu 
ucesce u predmetnom postupku iako poseduju tehnicki, kadrovski, finansijski i poslovni kapacitet 
za kvalitetno i kontinuirano izvrsenje ugovora. 
U skladu sa gore navedenim, verujemo da ce te izvrsiti izmenu konkursne dokumentacije.” 

 
Одговор: 

 
 Елементи критеријума за бодовање у поступку ове јавне набавке су утврђени у 
циљу прибављања економски најповољније (најисплативије) понуде, а на основу 
објективних потреба Републичког хидрометеоролошког завода као наручиоца, односно 
на основу чињенице да у оквиру обављања своје законом утврђене делатности, овај 
државни орган има преко 40 дислоцираних радних јединица на територији Републике 
Србије (где су и стационирана возила), као и преко 1200 појединачних извршилаца 
(осматрача и узоркивача) који су такође дислоцирани и од ових радних јединица. У 
вршењу делатности, а због непрекидне потребе ,,трошења,, горива за моторна возила,  
веома је значајна чињеница да се по гориво за моторна возила не одлази из једног места 
у друго, већ да се набавка обавља успут. Уколико би запослени морали да путују по 
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гориво за моторна возила, свакако би то значило већу потрошњу горива, па се питање 
уштеде наручиоца приликом реализације не би могло гледати само са становишта 
понуђене цене, већ кроз сагледавање целокупне економске реализације јавне набавке за 
цео период важења уговора о јавној набавци. 
 Наручилац није условио да само понуђачи са максималним бројем тражених 
пумпних станица могу да учествују у предметној јавној набавци, већ је и та могућност 
дата и другим понуђачима који немају максимални број пумпних станица, а који ће 
бити рангирани у складу са бодовним системом наведеним у конкурсној 
документацији.   
 На основу свега, остајемо при ставу да је конкурсна документација сачињена у 
складу са Законом о јавним набавкама, без дискриминаторских елемената.  
 
 
 
 

за Комисију за јавну набавку  

           Бранислава Илић, дипл. прав. 
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