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Д О Д А Т Н О    П О Ј А Ш Њ Е Њ Е 

- у вези ЈНMB 2/2019 - 
 

 

Поступајући у складу са чланом 63. Став 2. и 3. и чланом 20. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), а у вези дописа потенцијалног понуђача - 

захтева за додатним појашњењем конкурсне документације, све везано за јавну набавку 

добара 2/2019 , заведеним под бројем Су IV-22-32-3/2019 дана 12.04.2019. године, које 

је гласило: 

 

„У конкурсној документацији јнмв бр.2/2019 наводите : 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА. 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "ЕКОНОМСКИ 

НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА" и то по следећим критеријумима: 

 

1. Понуђена цена горива – максималних 50 пондера према формули: 

 

Бц=50*Ц мин 

Ц 

 

где је Ц мин. – минимална понуђена цена међу појединачним понудама; 

где је Ц – цена из понуде; 

где је Бц – број пондера за цену из појединачне понуде. 

 

2. Развијеност продајне мреже на територији Републике Србије на којима је могућа 

куповина горива, максималних 50 пондера по формули: 

 



БПо=50*По 

По макс. 

 

Где је По макс. – највећи понуђени број продајних објеката 

Где је По- понуђени број продајних објеката из појединачне понуде 

 

Горе наведени и такви 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“. 

Број и близина 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 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. 

 

Tрaжимo дa сe кoнкурснa дoкумeнтaциja измeни нa слeдeћи нaчин: 

 

1. Одлука о додели уговора о јавној набавци добара донеће се применом критеријума 

«најнижа понуђена цена» 
 

Комисија Прекршајног суда у Београду именована за ЈНМВ 2/2019 даје додатно 

појашњење: 

 

- У вези елемента критеријума „Број продајних објеката на територији 

Републике Србије на којима је могућа куповина горива употребом платне 

картице“ наручилац наводи да у свему остаје при наведеном елементу 

критеријума и начину на који је он постављен у конкурсној документацији и 

то из следећих разлога: 

- Потенцијални понуђач је наводећи аргументе против овог елемента 

критеријума пропустио да сагледа суштину односно значај који има за 

Наручиоца. Наиме, наручилац не сматра да је број малопродајних објеката на 

територији Републике Србије  гарант да ће и моторна горива бити јефтинија 

већ је суштина увођења овог критеријума у чињеници да Прекршајни суд у 

Београду службена возила којима располаже користи за  службена путовања 

судија и запослених  на целој територији Републике Србије, према потребама 

током године, где се и јавља потреба за реализацијом предмета набавке 

(допуна горива). 

- Наиме, разлог дефинисања наведеног елемента критеријума је искључиво 

инспирисано реалним потребама и практичним разлозима, јер је доступност 

малопродајних објеката од великог значаја за наручиоца. Ово нарочито 



имајући у виду да Прекршајни суд у Београду има у свом саставу и два 

судска одељења ван седишта суда а због сложености послова који су у 

надлежности суда тешко је унапред предвидети где ће се и ком обиму 

обављати службена путовања, што на крају оправдава начин дефинисања 

елемента критеријума за избор најповољније понуде. 

- Даље у погледу констатације која се односи на  економичност и ефикасност 

употребе јавних средстава, комисија је извршивши анализу потрошње горива 

у условима и на начин на који се службена возила Прекршајног суда у 

Београду користе закључила да је сасвим оправдано претпоставити да ће 

наручилац потенцијално више средстава трошити уколико се у току 

службеног пута јави потреба за допуном горива, а малопродајних објеката 

нема у близини или их има сразмерно мање у односу на друге понуђаче на 

тржишту, што потврђује да је Прекршајни суд у Београду приликом 

дефинисања критеријума за избор понуде имао у виду начело ефикасности и 

економичности у трошењу јавних буџетских средстава. У погледу примедбе 

да ће потенцијални понуђачи искористити ситуацију и презентовати више 

цене моторних горива као последицу чињеница да поседују велики број 

малопродајних објеката, комисија је става да у досадашњој пракси није 

примећено да су понуђачи одступали од тржишних цена следствено чему 

сматра да нема разлога да верује како ће тај тренд убудуће бити другачији. 

Већина понуђача  своје цене чини јавно доступним путем интернет страница, 

тако да је увек могуће проверити цене у смислу уочавања било каквих 

драстичних одступања у односу на упоредиве тржишне цене. 

 

Напомињемо да се комуникација у поступку јавне набавке обавља писаним 

путем, путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки па се информације, односно додатна појашњења 

у вези ЈНМВ 2/2019 дају искључиво у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

Ово појашњење биће објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 

страници Прекршајног суда у Београду. 

 

 

                                                          ЧЛАН   КОМИСИЈЕ ЗА ЈНМВ 2/2019 

 

                                                                                    Душанка Миладиновић 

 


