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Додатне информације / појашњење број 1.  

у вези Kонкурсне документације за јавну набавку Дизел горива  

ЈНМВ 0122-1/19 

 

Наручилац је дана 25. 02. 2019. године, од заинтересованог лица путем мејла послатог 

у 17.08h, примио Примедбу на Конкурсну документацију за јавну набавку  Дизел горива 

ЈНМВ 0122-1/19: 

 

Поштовани, 

 

Навођењем оваквог пондерисања смањује се конкурентност. 

 

На страни 13, као критеријум за оцењивање понуда наводите да је „Економски 

најповољнија понуда“ по следећим елементима критеријумима: 

1. Цена – до 70 пондера 

2. Број малопродајних објеката на територији РС – до 30 пондера 

 

Примедба :  

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. 

 



У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Библиотека Матице српске као 

наручилац доставља одговор: 

 

Библиотека Матице српске је установа културе од националног значаја и заједно са 

Народном библиотеком Србије остварује општи интерес у библиотечко-информационој 

делатности. У складу са чланом 25 тачка 2) Закона о библиотечко-информационој 

делатности („Сл. гласник РС“ бр. 52/2011) надзор над стручним радом матичних 

библиотека, високошколских библиотека и библиотека научноистраживачких института и 

установа на територији АП Војводине врши Библиотека Матице српске. То у пракси значи 

да врши надзор над стручним радом 8 матичних библиотека, 44 јавне библиотеке, 52 

високошколске библиотеке, као и над многобројним библиотекама научноистраживачких 

института и установа. Такође, Библиотека Матице српске обавља послове од општег 

интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе. Иако је у складу са чланом 28 став 2 

Закона о старој и реткој библиотечкој грађи („Сл. гласник РС“ бр. 52/2011) она централна 

лабораторија и радионица за конзервацију и рестаурацију старе и ретке библиотечке грађе 

на територији АП Војводине, у пракси пружа помоћ и врши заштиту на територији читаве 

Републике Србије па чак и ван граница наше земље (нпр. заштита старих и ретких 

публикација српског православног манастира Царска Лавра Високи Дечани, Библиотеке 

Српске православне епархије будимске и манастира Хиландар). Библиотека Матице српске 

врши надзор над стручним радом одређених библиотека које обављају делатност заштите 

старе и ретке библиотечке грађе. 

Делатност Библиотеке Матице српске такође обухвата набавку, размену и 

дистрибуцију публикација са другим библиотекама и научним институцијама у земљи и 

иностранству. Надлежни из Библиотеке путују ради остварења наведених законских 

обавеза, а у циљу остваривања општег интереса у области културе и библиотечко-

информационе и издавачке делатности. Фонд Библиотеке попуњава се и поклонима 

дародаваца што подразумева одлазак до места пребивалишта дародавца.  

У остваривању општег интереса, обављању своје делатности и реализацији сарадње са 

многим институцијама и сопственицима старе и ретке библиотечке грађе, запослени у 

Библиотеци Матице српске често путују по читавој територији Републике Србије. 

Оваква делатност Наручиоца намеће потребу да Наручилац одреди услове и 

критеријуме за избор најповољније понуде који су у логичној вези са предметом јавне 

набавке што подразумева да изабрани понуђач обезбеди куповину горива на најширем 

подручју Републике Србије због чега се наручилац определио за критеријум економски 

најповољније понуде  који се састоји од понуђене цене и броја малопродајних објеката на 

територији Републике Србије. 

 

Чланом 76. Став 6 Закона о јавним набавкама прописано је да Наручилац одређује 

услове за учешће у поступку јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и 

да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 

Решење Републичке комисије за заштиту права бр.4-00-496/2015 од 06.05.2015. године  

указује на следеће: 

„Везано за законску обавезу Наручиоца да у поступку јавне набавке омогући што већу 

конкуренцију, Републичка комисија указује да Наручилац сваки конкретан поступак јавне 

набавке спроводи првенствено у циљу задовољења објективних потреба, а на основу 

конкурсне документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама. 



Сходно томе обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције не може се тумачити на 

начин који подразумева обавезу Наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући 

учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке као ни о 

квалитету добара, услуга или радова који прате исте.“ 

 

Критеријум економски најповољније понуде за који се Наручилац определио, састоји се 

од два елемента: 1. Цена – до 70 пондера и 2. Броја малопродајних објеката на територији 

РС – до 30 пондера. Дакле, број малопродајних објеката нији једини и одлучујући елемент 

критеријума за оцењивање понуда и доношења одлуке о додели уговора, јер понуђачима 

који не нуде најповољније услове за један елемент критеријума, не одузима могућност да 

за други елемент критеријума понуде најповољније услове и тиме добију највећи број 

пондера. Подношењем заједничке понуде сви заинтересовани понуђачи имају могућност 

да остваре максималан број пондера за елеменат броја малопродајних објеката на 

територији РС. 

Критеријум економски најповољније понуде често је у употреби приликом избора 

понуђача и многи наручиоци се опредељују управо за тај критеријум, јер је он омогућава 

задовољење објективних потреба приликом обављања делатности. 

 

 

Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца. 

 

 

Комисија за јавну набавку  

 

Маријана Нађбаби Панић с.р. 

Новка Шокица Шуваковић с.р. 

Срђан Тонтић с.р. 


