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ПИТАЊЕ: Обраћамо Вам се као потенцијални понуђачи у текућем поступку јавне 

набавке мале вредности бр. ЈНМВ 2/15 – Набавка горива за службена возила коју 

спроводи Ваша установа као Наручилац. 

Као елеменат критеријума за бодовање у поступку јавне набавке деривата одредили 

сте „развијеност продајне мреже на територији  Републике Србије  и града Београда“ 

пондерисано са 60 пондера, који даље бодујете: преко 50 бензинских станица на 

територији Републике Србије а од тога преко 10 на територији града Београда 

пондерисано са 60 пондера итд. 

Сматрамо да је овакав ктитеријум супротан Закону о јавним набавкама те да се њима 

де факто крше начела економичности, обезбеђивања конкуренције и начело 

једнакости понуђача. 

Ваша уважена институција нема никаквих разлога да фаворизује тзв. „велике“ 

понуђаче, јер чињеница да неко поседује нпр. 10 а неко 200 пумпи, не значи да је 

обавезно понуда понуђача са већим бројем пумпи јефтинија, 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 пумпи на подручју Републике Србије и територије града Београда, 

пондерисан са 60 поена 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 је у 

време опште економске кризе и прокламованог принципа штедње у целом буџетском 

систему потпуно неприхватљиво. 

Без намере за даљим образлагањем својих аргумената по овом питању, сматрамо да 

наведени критеријуми: развијеност продајне мреже на територији Републике Србије и 

града Београда пондерисаних са 60 пондера на начин који ви зхтевате, не може бити 

постављен у овој јавној набавци те предлажемо да сами извршите њихово брисање из 

конкурсне документације и то на начин и роковима предвиђен законом. 

 

ОДГОВОР: Елемент критеријума – развијеност продајне мреже на територији Репблике 

Србије и града Београда је неопходан за избор понуђача и одговарајућ са становишта 

примене и намене предметних добара. Јавно комунално предузеће „Ветерина 

Београд“ има пет Прихватилишта за смештај паса на различитим локацијама и то у 

Земуну, Овчи, Реснику, Ковилову, Падинској скели и амбуланте на периферији града 

Београда и то у Пиносави, Малом Мокром Лугу, Железнику, Барајеву, Сопоту, 

Сланцима и те је сходно наведеном потребно да бензинске станице буду у 

непосредној близини поменутих локација у којима Наручилац обавља регистровану 

делатност те сходно напред наведеном не можемо прихватити Вашу примедбу у 

смислу брисања наведеног критеријума из конкурсне документације. Начело 

ефикасности и економичности је сходно постављеном критеријуму у
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конкурсној документације предметне јавне набавке од стране наручиоца у потпуности 

испоштовано. 

 

ПИТАЊЕ: Члан 84. став 3. Закона гласи: Наручилац у конкурсној документацији 

наводи, описује и вреднује критеријуме и све елементе критеријума које намерава да 

примени, а посебно наводи методологију за додлеу пондера за сваки елемент 

критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда.  

С тим у вези постављамо питање, на који начин ћете бодовати понуђача који 

нпр.поседује мање од 25 бензинских станица на територији Републике Србије а 7 и 

више бензинских станица на територији гарада Београда? 

Такође бодујете бензинске станице са све три специфициране врсте горива, док у 

техничкој спецификацијји наводите две врсте горива. 

 

ОДГОВОР: На основу уочених недостатака конкурсна документација ће благовремено 

бити измењена у делу критеријума за оцењивање понуда. 

 

ПИТАЊЕ: На страни 7 конкурсне документације, под тачком 8. захтевате од понуђача 

приликом закључења уговора достављање банкарске гаранције као средства 

обезбеђења и извршења својих уговорених обавеза.  

С обзиром да је у питању јавна набавка мале вредности сматрамо да понуђач може и 

меницом да гарантује испуњење својих уговорених обавеза? 

С тим у вези тражимо измену у делу који се односи на средство финансијског 

обезбеђења, односно достављање менице уместо банкарске гаранције, као средство 

обезбеђења уговорених обавеза. 

 

ОДГОВОР: Члан 13. Пaвилника o oбaвeзним eлeмeнтимa кoнкурснe дoкумeнтaциje у 
пoступцимa jaвних нaбaвки и нaчину дoкaзивaњa испуњeнoсти услoвa дозвољава 
Наручиоцу да сам определимо средство  финансијског обезбеђења без обзира на 
вредност предметне набавке, те стога не можемо усвојити Ваш предлог. 
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