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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                             

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 23/2019 

(1.1.5 у Плану јавних набавки) 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 23/2019 (1.1.5 у Плану јавних набавки) – набавка бензина и дизел 

горива, ОРН 09132100-безоловни бензин и ОРН 09134200-дизел гориво, доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 24.05.2019. године у 14,07 часова, којим тражи  

одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ: 

            
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 
 

 

 

 

 



ОДГОВОР: 

 

Чланом 10. ЗЈН прописано је да наручилац има обавезу да омогући што већу 

конкуренцију, али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за учествовање у 

поступку, као и техничке спецификације дефинише на начин који омогућава сваком 

заинтересованом лицу да учествује у поступку јавне  набавке. Дакле, услове и захтеве у 

конкурсној документацији, наручилац дефинише првенствено полазећи од својих објективних 

потреба, а не од пословних  и економских интереса понуђача. Уколико довољан број понуђача 

може да испуни постављени захтев, конкуренција је тиме омогућена и наручилац има 

могућност да изабере понуду која је економски најповољнија. 

Начело једнакости понуђача се мора сагледати имајући у виду конкретан предмет јавне 

набавке и околности које су у вези са извршењем конкретног уговора. Не значи свако 

територијално ограничење повреду начела једнакости понуђача. Некада је дато ограничење 

сврсисходно и потребно имајући у виду извршење уговора. Критеријум „поседовање 

бензинских станица на територији града Пожаревца на удаљености до 10 km“ наручилац је 

поставио како не би истрошио гориво и вредност уговора прелазећи километражу од места 

где обавља делатност до пумпе изабраног понуђача и назад, односно гориво у том случају не 

би ни користило за сврху за коју је намењено.  

Наручилац је као елемент критеријума за оцењивање ставио „поседовање бензинских 

станица на удаљености до 10 km од седишта наручиоца“ где је највише пондера (30) 

ставио за оног понуђача који има 2 бензинске станице на овој удаљености. Повезаност између 

предмета јавне набавке и елемента критеријума мора да постоји, те уколико понуда добије 

пондере за одређени елемент критеријума то указује да ће реализација предмета јавне набавке 

бити боља, квалитетнија, јефтинија. итд. Овакав критеријум је у логичкој вези са предметом 

јавне набавке јер постоји оправдано размишљање наручиоца да нека од станица изабраног 

понуђача у моменту реализације уговора неће моћи да испуни обавезе из истог, односно да 

неће имати тражено гориво. Из свега наведеног Наручилац је сматрао да је овај елемент 

критеријума за оцењивање оправдан и неопходан, а не дискриминаторски.  

На сличан начин наручилац је размишљао и кад је одређивао елемент критеријума 

„Поседовање бензинских станица дуж деонице ауто пута Е-75 који пролази кроз Републику 

Србију“. 

Наручилац сматра да заинтересовано лице има право да захтева измену конкурсне 

документације, али да нема право да одређује критеријуме за оцењивање понуда и услове за 

учешће у поступку јавне набавке.  

Међутим, обзиром да је наручилац Градска управа града Пожаревца већ имао два 

неуспешна поступка јавних набавки, а у циљу омогућавања веће конкуренције међу 

понуђачима, поткритеријуми елемената критеријума за вредновање понуда су измењени. 

Измењена конкурсна документација и обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 24.05.2019. 

године. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.pozarevac.rs/

