
 
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE 

  •KOMUNALAC• 
BEČEJ,  LOVAČKA 5 

________________________________________________________________________________________ 

       

Број:    ЈН МВ 23/2019 
Дана:   23.12.2019.године 
 

 

Сходно члану 63. став 2. и став  3. Закона о јавним набавкама, заинтересовано лице 
привредно друштво “ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД, је дана 20.12.2019.године поднело захтев 
за  додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, у поступку 
јавне набавке добара ЈНМВ 23/2019 – Набавка горива, према следећем: 
 
 
У конкурсној документацији за јавну набавку добара  број ЈНМВ 9/2019 наводите на 
страни 14 «Цена које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће 
подлегати променама ни из каквих разлога». 
 
Предлажемо измену конкурсне докуметације 
 
Образложење: 01.01.2011.године престао је да важи Правилник о промени цена. 
Укидањем Уредбе по којој се цене нафтних деривата мењају одлукама државних органа-
цене нафтних деривата се слободно формирају на тржишту. 
Сходно томе продаја робе се врши по малопродајним ценама из ценовника Продавца 
важећим на дан преузимања робе. 
“ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД задржава право промене цена, у складу са кретањем на тржишту и 
својом комерцијалном политиком, при чему се врше промене ценовника. 
 
Такође, на страни 18, као критеријум за оцењивање понуда наводите да је „Економски 

најповољнија понуда“ по следећим елементима критеријумима: 
1. Цена – до 70 пондера 
2. Број бензинских станица на територији РС – до 10 пондера 
3. Удаљеност најближе бензинске станице од седишта наручиоца у километрима мерено 

најкраћом путањом – до 20 пондера 
 

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. 

 



 
Молим Вас да одговорите на нашу примедбу, и да ли су могуће промене у вашој 
конкурсној документацији, као и померање рока за предају документације. 
 

Одговор; 

1. Наручилац ће разматрати, па ће у случају уколико изабрани понуђач, као 
добављач, докаже неопходност промене цене, прихватити промену цене горива 
које набавља и то само из објективних разлога који се такви да би утицали на цене 
свих понуђача који су учествовали у овом поступку јавне набавке. Промена 
велепродајних цена на тржишту Србије, јесте такав разлог. То је у складу са 
одредбом члана 3. став 2. Модела уговора, тако да се захтев наручиоца који цитира 
заинтересовано лице, односи само на непромењивост цена из било ког разлога који 
није објективан, у наведеном смислу, већ је субјективан и зависи од околности које 
се везују само за конкретног понуђача. 

2. 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. 
Истичемо да нам је када набављамо нафтне деривате за радне машине, које 
користимо у вршењу 8 комуналних делатности које су нам додељене у надлежност, 
важна близина бензинске станице, будући да ће се снабдевање вршити на 
најближој бензинској станици од седишта наручиоца, где се налазе та возила. 
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. 

3. Сматрамо да је рок од осам дана за предају понуда примерен врсти јавне набавке 
погото ако се узме у обзир и чињеница да конкурсном документацијом нису 
предвиђени додатни услови, а да се иста набавка спроводи сваке године, без 
посебних захтева у погледу доказа који се достављају уз понуде. 

     
 
 

                                                                     Комисија за јавне набавке 
документ је важећи без потписа и печата 
 
 


