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 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Град Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку број: 404-276/2019-VIII 
- Набавка погонског горива за службена возила   

 
За предметну јавну набавку постављено је питање и за исто дајемо одговор. 

 
ПИТАЊЕ: Обраћамо вам се као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке добара-набавка 
погонског горива за службена возила, број јавне набавке 404-276/2019, наручиоца Градска 
управа града Сомбора, сходно чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, са предлогом за измену 
конкурсне документације.  
 
На страни 6. конкурсне документације -ДОДАТНИ УСЛОВИ т. 3 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
одређен је као додатни услов да понуђач поседује бензинске станице на територији града 
Сомбора и да поседује бензинске станице на територији Републике Србије. На страни 9. 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, као елемент критеријума предвиђен 
је најпре под 2. број бензинских станица на територији града Сомбора, а под 3. 
распрострањеност мрезе станица. 
 
На овакав начин Наручилац два пута користи исти параметар - број бензинских станица на 
територији града Сомбора и број бензинских станица на територији РС, најпре као додатни 
услов за учешће у поступку јавне набавке у смислу чл. 76. Закона о јавним набавкама, а затим 
као елемент критеријума за доделу уговора у смислу чл. 84. Закона о јавним набавкама. 
 
Наиме, одредбом чл. 85. ст.4. Закона о јавним набавкама прописано је: “Услови за учешће из 
чл. 75. и 76. овог закона, не могу бити одређени као елементи критеријума.”  
 
Обавеза наручиоца, прописана одредбом члана 84.ст.2. ЗЈН, да конкурсном документацијом 
предвиди, опише и вреднује елементе критеријума које намерава да примени, при чему је 
наглашено да исти не смеју бити дискриминаторски, те да морају стајати у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. Сам појам критеријума одређен је одредбом чл. 3. ст. 1. тач. 29. ЗЈН, 
као мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда. Смисао одредби 



ЗЈН којима су регулисани критеријуми за доделу уговора је у установљењу инструмента који 
ће, као обавезни елемент сваке конкурсне документације, од више једнаких понуда, када су 
испуњени обавезни и додатни услови за учешће, омогућити избор једне у сваком конкретном 
поступку, те тако обезбедити извесност у погледу начина на који ће се такав избор вршити. Са 
друге стране, у случају да понуђач не испуни додатне услове из чл. 76, које је Наручилац 
одредио својом конкурсном документацијом, понуда би била одбијена сходно чл. 106.ст.1.тач.2. 
ЗЈН, те елементи критеријума не би ни били примењени, док би понуђачу који испуни наведене 
додатне услове, тај исти додатни услов представљао и елемент критеријума за доделу уговора. 
 
Дакле, сврха законске предвиђености критеријума и обавезе њиховог одређивања конкурсном 
документацијом је у томе да се, уз претопоставку једнакости и равноправног третмана свих 
понуда из конкретног поступка јавне набавке, унапред предвиде они параметри који ће бити 
основ за оцену једне од таквих понуда као најповољније – Решење Републичке комисије за 
заштиту права бр.4-00-1216/2016. Овако постављени елементи критеријума у конкурсној 
документацији представљају кршење одредбе 85. ст.4. ЗЈН, чл. 10. и 12. истог закона. Наиме, и 
више је него јасно из питања које вам постављамо, а и из основног познавања тржиште 
Републике Србије, да се оваквим начином апсолутно не обезбеђује конкуренција, на коју 
(обезбеђење конкуренције) је обавезан сваки наручилац по чл. 10. ЗЈН.  
 
На основу напред наведеног, требало би извршити измену конкурсне документације и исту 
сачинити у складу са ЗЈН. 

          
    

ОДГОВОР: На основу постављеног питања Наручиоц је изменио конкурсну документацију и 
продужио рок за подношење понуда. 

 
 
 
                                                                                         Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-276/2019-VIII 


