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ПРЕДЕМЕТ:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале 

вредности добара- Погонско гориво за моторна возила, број јавне набавке 1.1.15/2015 

 

 

 

Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности добара – 

Погонско гориво за моторна возила, број јавне набавке 1.1.15/2015, доставља одговор на 

питање заинтересованог лица примљеног 21.09.2015. године. 

Одговор је објављен на сајту Библиотеке града Београда, Порталу јавних набавки 

града Београда и Порталу јавних набавки. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку у поступку јавне 

набавке мале вредности добара- Погонско гориво за моторна возила,  

број јавне набавке 1.1.15/2015 

образована Решењем бр. 04 - 330 од 14.09.2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достављено: 

- свим заинтересованим лицима за које постоји доказ да су преузели конкурсну 

документацију 

 

 

 



Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности добара- 

Погонско гориво за моторна возила, 

број јавне набавке 1.1.15/2015 

образована Решењем бр. 04 - 330 од 14.09.2015. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на питање заинтересованог лица 

 

 

Дана 21.09.2015. године примљен је допис заинтересованог лица следећег садржаја: 

 

„Обраћамо Вам се поводом јавне набавке коју сте објавили на Порталу јавних 

набавки. 

У поступку јавне набаке погонског горива за моторна возила за потребе 

Библиотеке града Београда, као један од критеријума за бодовање сте навели број 

малопродајних објеката на територији Београда који носи 30 пондера. 

Уколико је основни циљ јавних набавки са становишта јавног сектора економична 

и ефикасна употреба јавних средстава, онда је обезбеђење конкуренције кључно за 

остварење тог циља. Овај став је потврђен у члану 84. Закона о јавним набавкама где је 

наведено да „Елементи критеријума на основу којих наручилац додељује уговор не смеју 

бити дискриминаторски“. Конкуренција омогућава наручиоцу већи избор понуда, док 

критеријум који сте одредили представља дискриминацију одређених понуђача и самим 

тим онемогућава учествовање оним понуђачима који би иначе могли равноправно 

конкурисати за реализацију горепоменуте набавке. 

Става смо да немате разлога да фаворизујете тзв. „вбелике“ понуђаче, јер велики број 

пумпи које одређени понуђач поседује не значи аутоматски да је понуда јефтинија. 

Такође, гледано да ваша делатност обухвата подручје града Београда, сматрамо 

да овај критеријум нема основа обзиром да је могуће са једним резервоаром обићи читав 

града неколико пута, те је потпуно непотребно захтевати велики број бензинских 

станица и бодовати их на начин који сте навели. 

Захтевамо корекцију овог критеријума јер сматрамо да понуђач са 5 бензинских станица 

може да задовољи ваше потребе. 

Сматрамо да је наш захтев оправдан и у складу са Законом, те се надамо да ће 

бити усвојен.“ 

 

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном 

документацијом у предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине 

понуду - Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље 

VI, тачка 19.), Комисија даје следећи: 

ОДГОВОР 

 Чланом 84. став 2. Закона, прописано је да елементи критеријума на основу којих 

наручилац додељује уговор морају бити описани и вредновани, не смеју бити 

дискриминаторски и морају стајати у логичкој вези са предметом јавне набавке. 



 Наручилац је у конкурсној документацији у предметном поступку јавне набавке 

као елементе критеријума, у оквиру критеријума „економски најповољнија понуда“, 

одредио следеће: 

1. Цена      70 пондера 

2. Продајна мрежа-број бензинских станица  

    на територији града Београда   30 пондера 

  

Критеријум који сматрате као супротан Закону је “Продајна мрежа – број 

бензинских станица на територији града Београда”.  

Наручилац је мишљења да је наведени критеријум у логичкој  вези са предметом 

набавке, да  није супротан Закону о јавним набавкама, да не ограничава нити онемогућава 

учествовање поједних понуђача у предметном поступку  јавне набавке и од изузетног је 

значаја за  наручиоца због територијално  опредељеног поља обављања транспортних 

услуга.  

Конкурсном документацијом у предметном поступку предвиђено је да се испорука 

добара врши на продајним местима - бензинским станицама  Продавца (понуђача). 

Наручилац за обављање основне  делатности користи око 80 објеката који се налазе 

на следећим општинама града Београда: Стари град, Врачар, Савски венац, Вождовац, 

Звездара, Гроцка, Сопот, Младеновац, Барајево, Чукарица, Раковица, Земун и Нови 

Београд,  што је од посебног значаја за економски оправдано коришћење транспортних 

услуга да се попуна утрошеног горива врши на најближим тачкама од домицијалног 

стационирања возила наручиоца. Како се употреба транспортних средстава наручиоца у 

највећем делу везује за комуникацију унутар поменуте територије опшина града Београда, 

сваки екстерни транспортни захтев ради попуне горива представља неоправдани издатак и 

рушење економски оправдане структуре коришћења превозних средстава. 

Конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке предвиђена је 

могућност промене јединичних цена нафтних деривата након закључења уговора те је 

продајна мрежа од врло великог значаја за прибављање економски најповољније понуде и 

економично и ефикасно трошење јавних средстава.  

Како наручилац користи транспортна средства искључиво за сопствене потребе 

(дистрибуцију књига, транспорт изложби….) унутар своје мреже, неопходно је да се у 

радијусу деловања установе културе града Београда обезбеди адекватан број места за 

допуну енергената, чиме се ланац транспортних услуга унутар мреже наручиоца не би 

нарушио. 

 

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности добара- 

Погонско гориво за моторна возила, 

број јавне набавке 1.1.15/2015 

образована Решењем бр. 04 - 330 од 14.09.2015. године 

                               


