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Број:    ЈН МВ 12/2019 
Дана:   02.04.2019.године 
 

 

Сходно члану 63. став 2. и став  3. Закона о јавним набавкама, заинтересовано лице 
привредно друштво “ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД, је дана 06.03.2019.године поднело захтев 
за  додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, у поступку 
јавне набавке добара ЈНМВ 9/2019 – Набавка горива, према следећем: 

Приликом расписивања претходне јавне набавке ЈНМВ 9/2019 послали смо Вам примедбу 

где смо навели да су критеријуми за оцењивања понуде супротни Закону о јавним набавкама 

и њима се суштински крше начела економичности, обезбеђивања конкурентности и начело 

једнакости понуђача.Уколико је основни циљ јавних набавки економична и ефикасна 

употреба јавних средстава тада је и начело конкурентности кључно за постизање тог циља. 

Начело конкурентности је у директној супротности са дискриминишућим условима којима 

се одређени наручиоци стављају у подређени положај. Сам Закон о јавним набавкама то 

експлицитно и потврђује у Члану 84.: „елементи критеријума на основу којих наручилац 

додељује уговор морају бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски“. 

Број бензинских станица не значи сам по себи да је понуда повољнија, фаворизовањем 

највећег понуђача доводи се не само до већих трошкова и расипања јавних средстава већ и 

до тржишних поремећаја и даљег смањења нивоа конкурентности понуђача што циклично 

доводи до неповољнијих услова по саме наручиоце. Сматрамо да наша компанија поседује 

технички капацитет потребан за сервисирање потреба набавке и услови у којима се један од 

понуђача ставља у привилеговани положај може довести до тога да исту количину горива 

Наручилац плати скупље него што је потребно, што сматрамо није ни у чијем интересу. 

Управо овако дефнисани критеријум за оцењивање понуда је у претходној јавној набавци 

довео до тога да понуду достави само један понудјац, а сто це се највероватније и десити и у 

обновљеном поступку. Молим Вас да размотрите могуцност измене конукурсне 

документације како би у јавној набавци понуду доставило висе понудјаца циме би се и 

повецала конкурентност. 

Одговор; 

1. Истичемо да смо приликом одређивања три елемента критеријума, настојали да 
прибавимо економски најповољнију понуду, водећи рачуна да су поред цене, 
битна и друта два елемента критеријума. Уколико би само цену, користили као 
критеријум за рангирање понуда, могли би да дођемо у ситуацију да закључимо 
уговор са понуђачем који поседује само једну бензинску станицу на територији 
Републике Србије, која се налази на удаљености од седишта наручиоца 20, 50 или 
100 километра. 
За елемент критеријума број бензинских станица на територији РС наводимо да је 
битан због тога што располажемо путничким возилима која се користе за превоз 
запослених, као и теретним возилама и радним машинама за потребе обављања 
комуналних делатности  на подручју читаве територије Републике Србије. Једна 
од тих делатности су погребне услуге, у оквиру којих, посмртне остатке наших 
суграђана који су преминули у Бечеју превозимо до места где ће бити сахрањени 
(најчешће тамо и где су рођени), било где у Србији. Такође, наручилац је један од 
управљача јавним путем, а у оквиру те делатности постоји обавеза одржавања 



редовних састанака широм Србије, у циљу несметаног функционисања шире 
мреже путева. 

Наручилац истиче да је основ за такав његов став била и одлука Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број. 4-00-28/2018.   
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