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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12 и 
14/15), Комисија за јавну набавку објављује 
 

Одговор на допис заинтересованог лица бр. 4/9-2017 од дана 13.02.2017. године 
Јавна набавка мале вредности број 1/2017  

– набавка горива за возила школе 
 
 
Предмет: Допис у вези јавне набавке мале вредности 1/2017 – набавке горива за возила 
школе 
 
Обраћамо Вам се поводом конкурсне документације број 1/2017 објављене на Порталу 
јавних набавки, где желимо да Вам укажемо на грубо кршење закона о јавним набавкама. 
 
Као предметно добро ваше расписане јавне набавке су нафтни деривати: Евро дизел и и 
Ебро бмб 98 док сте као елеменат критеријума поред цене која носи 80 пондера, одредили 
и удаљеност бензинскестанице до седишта наручиоца бодујући га са 20 пондера и то на 
следећи начин: понуђач који поседује бензинску станицу до 10 км удаљености од седишта 
научиоца добија 20 пондера, док понуђач који има бензинску станицу на удаљености 
преко 10 км од седишта наручиоца добија. 
Овако постављени критеријум је директно супротан начелу обезбеђивања конкуренције и 
начелу једнакости понуђача. 
Цитираћемо одредбе Закона о јавним набавкама које су повређене овако сачињеном 
конкурсном документацијом. 

 
Начело обезбеђивања конкуренције 

Члан 10. 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 
конкуренцију. 
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебноне може онемогућавати било 
којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 
спецификација и критеријума. 
 

Начело једнакости понуђача 
Члан 12. 

Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај 
свим понуђачима. 



Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, 
предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би 
произлазила из каласификације делатности коју обавља понуђач. 
 
Јавно је доступна информација да само један понуђач у вашем седишту поседује нафтни 
дериват Евро бмб 98, а који се налази на удаљености до 10 км од вашег седишта, што 
значи да би са тим понуђачем био и закључен уговор. 
Такође, опште је познато да возила која користе бензине, без сметњи могу да користе и 
бмб 95 и бмб 98. Чињеница је да се коришћње бмб 98 због његове веће цене у односу на 
бмб 95 сматра луксуом, на ово се додатно треба обратити пажња јер се троше јавна 
средства те поново подвлачимо потребу да се иста користе економично. 
Захтевамо да Конкурсну документацију измените у складу са Законом и одређеним 
роковима, те уместо траженог нафтног деривата Евро бмб 98, уведете нафтни дериват бмб 
95. 
Уколико захтевано не испуните нећемо имати избора сем да уложимо Захтев за заштиту 
права, који би био и више него основан ако сагледамо наведен одредбе Закона које сте 
свесно или у незнању занемарили. 
 
Одговор: 

Наручиоцу није у интересу да се фаворизује било који испоручилац предметних добара, 
тако да ће конкурсна документација бити измењена у сегмену који се односи на врсту 
нафтних деривата.  
 
 

 
Комисија за јавну набавку 


