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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/15 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 

ПУТЕМ ДЕБИТНЕ КАРТИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ РХМЗ-А 
 
 

За јавну набавку мале вредности бр.01/15 – Набавка горива за моторна возила 
путем дебитне картице за потребе РХМЗ-а, постављена су следећа питања 
понуђача: 

 

 
Питањe: 

 
“Postovani, 
 

Obracamo Vam se kao potencijalni ponudaci u tekucem postupku javne nabavke 
male vrednosti br. JN 01/ 15 - NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA PUTEM 
DEBITNE KARTICE koju sprovodi Vasa ustanova kao Narucilac. 
 

Premet ovog dopis jeste zelja da potencijalni problem u konkursnoj dokumentaciji 
za ovu javnu nabavku poku samo resiti bez podnosenja zahteva za zastitu prava. 
 

Naime kao elemente kriterijuma za bodovanje u postupku j avne nabavke 
derivata odredili ste: 
,,broj benzinskih stanica na teritoriji Republike Srbije" ponderisan  sa 30 poena, koji se dalje 
boduje po sledecoj skali: 
 
Preko150 benzinskih stanica.........30  poena  
Od 100- 150 benzinskih stanica.....26 poena  
Od 50- 100 benzinskih stanica.......22 poena  
Manje od 50 benzinskih stanica... ...2 poena 
 

Smatramo da je ovakav kriterijum suprotan Zakonu o javnih nabavki te da 
se njima de fakto krse nacela ekonomicnosti, obezbedivanja konkurencije i nacelo 
jednakosti ponudaca. 
 

Vasa uvazena institucija nema nikakvih razloga da favorizuje tzv. ,,velike" ponudace, 
jer cinjenica da neko poseduje npr. 10 a neko 200 pumpi, ne znaci daje obavezno ponuda 
ponudaca sa vecim broje pumpi jeftinija, jer se moze desiti da ponudac koji zna da je 
dominantan na trzistu u smislu broja pumpi, ponudi znatno vecu cenu u svojoj ponudi, 
kalkulisuci da ce broj pondera koji ostvari po osnovu kriterijuma broja pumpi na teritoriji 
Republike Sbije biti dovoljan da i sa manjim brojem pondera na ponudenu cenu (koja bi u 
tom slucaju bila veca) ima zagarantovan u najpovoljniju ponudu. 

 
Ovim se dovodi do okolnosti da se ista kolicina goriva placa skuplje, sto je u vreme 
opste ekonomske krize i proklamovanog principa stednje u celom budzetskom 
sistemu potpuno neprihvatljivo. 
 
Napominjemo da smo se mi kao ponudaci vec nasli pred slicnim problemom, te smo kod 
Komisije za zastitu prava pokrenuli odgovarajuci postupak u kome je jedna slicna nabavka 
ponistena u celini. Naime, u konkretnom slucaju je Narucilac kao jedan od kriterijuma za 
bodovanje koristio broj pumpi na teritoriji Republike Srbije, iako za to nije bilo nikakvog 
osnova. 
 
 



U prilogu ovog dopisa dostavljamo kopiju Resenja Komisije br. 4-00- 466/2013 od 
09.05.2013.godine, iz kog se vidi da je Naruciocu nalozeno da sporni kriterijum izbaci iz 
konkursne dokumentaciju u ponovljenom postupku. 
 
Bez namere za daljim obrazlaganjem svojih argumenata po ovom pitanju, smatramo da 
navedeni kriterijumi: "broj benzinski stanica na teritoriji Republike Srbije" ponderisan sa 
30 poena na nacin koji vi zahtevate, ne moze biti postavljen u ovoj javnoj nabavci te 
predlazemo da sami izvrsite njihovo brisanje iz konkursne dokumentacije i to na nacin i u 
rokovima predviden zakonom. 
 
Takode Vas molimo da napisete procenjenu vrednostjavne nabavke? 
 
Imajuci u vidu vreme otvaranja ponuda, molimo za hitan odgovor. 
 
Ovaj podnesak saljemo putem oznacene e-mail adrese iz  konkursne dokumentacije 
kao i pismenim putem. 
 
U nadi usvajanja predloga, ostajemo s postovanjem. 
 
Одговор: 

 
 Без обзира на различита искуства у поступцима јавних набавки код различитих 
наручиоца, 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 30 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,, бензина,  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 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. 
 Констатација  да се ,,може десити да понуђач који зна да је доминантан на 
тржишту .....понуди знатно већу цену у својој понуди, калкулишући....,, је неоснована, 
јер је наручилац у конкурсној документацији на страни 14 тачка 8.2 Захтеви у погледу 
понуђене цене, условио да ,,понуђач као јединичну цену која ће служити за потребе 
бодовања уписује просечну цену на својим пумпним станицама која важи на дан 
објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу 
јавних набавки,,. 
 
 На основу свега, остајемо при ставу да је конкурсна документација сачињена у 
складу са Законом о јавним набавкама, без дискриминаторских елемената. Такође, на 
основу поменутог Закона, нисмо у обавези да дајемо информацију о процењеној 
вредности јавне набавке, али ће она свакако бити назначена у записнику о отварању 
понуда (као обавеза наручиоца по истом Закону). 
 
 
 
 

за Комисију за јавну набавку  

           Срђан Бојковић, дипл.прав. 
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