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ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач I: Као елементе критеријума за бодовање у поступку јавне набавке нафтних 
деривата одредили сте поред цене „број бензинских станица на територији Републике Србије“ 
(изузев Града Новог Сада) пондерисан са 2 пондера као и „ Распрострањеност мреже станица“ са 4 
пондера. 

Сматрамо да су овакви критеријуми супротни Закону о јавним набавкама те да се њима  de 
facto крше начела економичности, обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача. 

У члану 84. Закона о јавним набавкама, став 2. Јасно стоји да елементи критеријума на 
основу којих наручилац додељује уговор, не смеју бити дискриминаторски и морају стајати у 
логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Ваша уважена институсција немаа никаквих разлога да фаворизује тзв „велике понуђаче, 
јер чињенице да неко поседује нпр 10 а неко 200 пумпи, не значии да је обавезно понуда понуђача 
са већим бројем пумпи јефтиније, јер се може десити да понуђач који зна да је доминантан на 
тржишту у смислу броја пумпи, понуди знатно већу цену у својој понуди, калкулишући да ће број 
пондера који оствари по основу критеријума броја б. Станица на територији Републике Србије, 
број б.станица на територији града Новог сада као и распрострањеност мрежа станица бити 
довољан да и са мањим бројем пондера на понуђену цену (која би у том случају била већа) има 
загарантовану најповољнију понуду.  

Овим се доводи до околности да се иста количина горива плаћа скупље, што у време опште 
економске кризе и прокламованог принципа штедње у целом буџетском систему потпуно 
неприхватљиво. 

Такође сматрам да је број пондера за елемент критеријума „Број бензинских станица на 
територији града Новог Сада“ такође велики. 

Без намере за даљим образлагањем својих аргумената по овом питању, сматрамо да 
наведени критеријум: број бензинских станица на територији Републике Србије“ (изузев Града 
Новог Сада) пондерисан са 2 пондера као и „Распрострањеност мрежа станица“ пондерисан са 4 
пондера не може бити постављен у овој јавној набавци, те предлажемо да сами извршите његово 
брисање из конкурсне документације и то на начин и у роковима предвиђен законом. 

Такође тражимо смањење броја пондера за елемент критеријума Број бензиских станица на 
територији града Новог Сада. 

Сходно изменама и допунама Закона о јавним набавкама које су ступиле на снагу 12. 08. 
2015., а у складу са намером законодавца да се избегне улагање захтева за заштиту права када год 
је то могуће, што се да закључити између осталог и по значајном повећању износа такси, 



захтевамо да извршите корекцију конкурсне документације и то на начин и у роковима 
предвиђеним Законом. 

Напомињемо, да овај услов није неприхватљив само за DOO EURO PETROL Суботица 
него и за велики број других потенцијалних понуђача. 

 
Одговор I: Наручилац сматра да оваквим начином пондерисања није ограничио 

конкуренцију нити повредио начелео ефикасности и економичности. У складу са 
објективним и реалним потребама Наручиоца, као  и ради несметаног обављања делатности, 
сматрамо да су битни елементи критеријума број бензинских станица на територији града 
Новог Сада, број бензинских станица на територији Републике Србије (изузев града Новог 
Сада) и распрострањеност мрежа станице и да су исти у логичкој вези са предметом јавне 
набавке. 

 
Понуђач II: На страни 5. Конкурсне документације у вези додатног услова који се односи 

на пословни капацитет, захтевате од понуђача да је у претходној пословној години (2015) извршио 
испоруку добара која су предмет јавне набавке најмање у двострукој вредности укупне понуђене 
цене за предметну набавку, док је на страни 28. На обрасцу 11 – „Потврда о референцама“ 
наведена година 2014. Молим вас за исправку године на обрасцу бр. 11 – Потврда о референцама. 

 
Одговор II: Наручилац је приликом састављања конкурсне документације направио 

техничку грешку, те је у складу са вашим захтевом припремио измену конкурсне 
документације. 

 
Понуђач III: Молим вас да ускладите део који се односи на формирање цена након 

закључења уговора, с обзиром да на страни 22-23 наводите следеће: 
 „Након закључења уговора, а после истека рока важности понуде, наручилац може 

дозволити промену уговорене цене изражене у динарима само из објективних разлога. Објективан 
разлог због којег се може дозволити  промена цена је промена средњег курса динара у односу на 
EUR (према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс на дан 
истека рока важења понуде. Корекција уговорене цене ће се применити само уколико је промена 
средњег курса динара у односу на EUR већа од ± 2% и вршиће се искључиво на основу писменог 
захтева добављача“, док члан 2. Модела уговора гласи: 
 „Уколико у току реализације уговора дође до промена цена на тржишту нафтних деривата, 
може се извршити промена јединичних цена датих у понуди. 
 Наведена промена цена може се извршити само у оквиру процента повећања или смањења 
цена у званичном ценовнику Добављача, у односу на цене из ценовника који је важио на дан 
подношења понуде, односно на дан претходне промене цена. 
 Уз испостављену фактуру Добављач ће доставити одговарајуће доказе о промени цене 
(претходни и нови званични ценовник изабраног понуђача или други одговарајући доказ). 
 Коригована цена важи на дан испоруке добара. 
 

Одговор III: Наручилац je у складу са вашим захтевом припремио измену конкурсне 
документације. 
 

 
   
 


