
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-159/17-015/4 

17.03.2017. године 

П о ж а р е в а ц    

               

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                             
                                                                                               

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 7/2017 (1.1.5 у 

Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности број 

ЈН МВ 7/2017 (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 15.03.2017. године у 12,41 часова, којим тражи  одговор на следећа питања: 
 

 

ПИТАЊЕ: 

У конкурсној документацији наводите : 

 

2.14. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА  

 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. Елементи 

критеријума за вредновање понуда су:  

1. цена  ………………………………………………………………………………… 40 

пондера 

  

2. поседовање бензинских станица на целој територији Републике Србије …………до 30 

пондера 

  

3. поседовање бензинских станица на територији града Пожаревца на удаљености до 6 km 

…. до 30 пондера 

  

 

( поседовање бензинских станица на територији 

  града Пожаревца на удаљености до 6 км:  

- 3 бензинске станице – 30 пондера  

- 1 бензинска станица – 10 пондера  

- нема бензинских станица – 0 пондера ) 

 

ОБРАЗАЦ  

СТРУКТУРЕ 

ЦЕНЕ  

      

       

Безоловни моторни бензин Евро 

премиум БМБ - 95од 95 октана  

литар  14000  

Безоловни моторни бензин Евро 

БМБ - 98 од 98 октана  

литар  4000  

Евро дизел  литар  1000  

Евро дизел – високо квалитетно 

гориво (премијум)  

литар  3000  

Евро дизел ( за агрегат ) 
 



У вези са конкурсном документацијом имамо примедбу на начин пондерисања и критеријум за 

оцењивање понуда и то да се пондерише број бензинских станица на територији града Пожаревца са 

30 пондера, што оцењујемо као дискриминацију понуђача који немају толики број б.станица у 

Пожаревцу а могу учествовати у поступку јавне набавке и сматрамо да то није одлучујући фактор за  

доделу уговора. Исто тако и начин пондерисања за поседовање бензинских станица није адекватан и 

представља чисту дискриминацију осталих понуђача сем једног и то највећег у држави. 

Молимо Вас да размотрите нашу примедбу и промените начин пондерисања као критеријум за 

оцењивање понуда. 

 

Питање везано за образац структуре цена : 

 

1. Да ли се уместо Безоловног бензина Еп бмб 98 од 98 октана може понудити адитивиран 

ЕП БМБ 95 од 95 октана? 

 

            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 6 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 територији града Пожаревца на удаљености до 6 km“ где је највише пондера 

(30) ставио за оног понуђача који има 3 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 сматра да је овај 

елемент критеријума за оцењивање оправдан и неопходан.  

 

ОДГОВОР 2: 

 

Као и аутомобили, мотори и системи за проток горива подложни су корозији и стварању 

штетних наслага, које спречавају савремене агрегате да раде пуном снагом. Најефикаснија 

превенција је добар избор горива. 

 

Отежан старт, нестабилан рад, повећана потрошња и учестали кварови само су неке од 

последица коришћења неквалитетног горива које често заврши у резервоарима  аутомобила. 



Да би се избегле непријатне ситуације и непотребни кварови неопходно је да мотор буде чист 

и заштићен од корозије и хабања. Током рада мотора долази до таложења нечистоћа у систему 

за убризгавање горива. Штетне наслаге смањују његову снагу и отежавају рад, узрокујући 

повећану потрошњу горива, честе кварове и веће новчане издатке. Гориво побољшаних 

карактеристика омогућава већу искоришћеност снаге мотора, смањену брзину сагоревања и 

економичност, мирнији и стабилнији рад мотора код аутомобила свих генерација. Наручилац 

ће остварити значајну уштеду буџетских средстава јер ће продужити животни век својих 

возила и мање новца потрошити на одржавање и отклањање кварова. 

Начелом ефикасности и економичности наручилац се обавезује да у поступку јавне 

набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета, а имајући у виду сврху, 

намену и вредност јавне набавке. Тиме се наручилац практично обавезује да при куповини 

постиже највећу вредност за новац („value for money“), што је један од основних циљева 

јавних набавки. 

 Из наведених разлога наручилац остаје при захтеву за набавку безоловног моторног 

бензина Евро БМБ - 98 од 98 октана.  

 

Узимајући у обзир примедбе понуђача као и чињеницу  да је наручилац уочио грешку 

код вредновања елемента критеријума „поседовање бензинских станица на територији града 

Пожаревца на удаљености до 6 km“ јер није предвидео пондере за понуђаче који имају 

најмање 2 бензинске станице на територији града Пожаревца, наручилац врши одређену 

измену  овог елемента  критеријума  на следећи начин: 

 

1. цена                                    до 50 пондера 

2. поседовање бензинских станица на 

целој територији Републике Србије 

                             

                         до 30 пондера 

3. поседовање бензинских станица  на 

удаљености до 10 km од седишта 

наручиоца 

 

 

                         до 20 пондера 

 

1. цена  

 формула: 50 пондера х мин. цена/дату цену 
50 пондера 

 

2. - поседовање више од 20 бензинских станица на територији 

Републике Србије – 30 пондера 

- поседовање од 15-20 бензинских станица на територији 

Републике Србије – 20 пондера 

- поседовање мање од 15 бензинских станица на територији 

Републике Србије – 5 пондера 

 

30 пондера  

3. поседовање бензинских станица  на удаљености до 10 km 

од седишта наручиоца: 

-  2 бензинске станице – 20 пондера 

-  1 бензинска станица – 10 пондера 

-  нема бензинских станица – 0 пондера  

 

20 пондера  

 УКУПНО:                                                                                          100  пондера                             

 

 

           Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 

да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку број  ЈН МВ 7/2017 



(1.1.5 у Плану јавних набавки) – набавка бензина и дизел горива, ОРН 09132100-безоловни 

бензин и ОРН 09134200-дизел гориво, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 24. март 2017. године до 12,00 часова. 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 07,30-15,30 

часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 24. марта 2017. године у 13,30 часова, у 

просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

 

 

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију 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/

