
ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 2/2016 – Гориво за моторна 

возила 

Заинтересовани понуђач је поставио питање:  

 

Поштовани, обраћамо Вам се поводом јавне набавке коју сте објавили на Порталу јавних 

набавки. 

На страни 5. Конкурсне документације наводите додатни услов: понуђач мора да поседује 

малопродајне објекте – бензинске станице на целој територији Републике Србије и најмање 20 

бензинских станица на територији Града Београда. 

У конкурсној документацији уотребљена је општа формулација „бензинске станице на целој 

територији Републике Србије“ што чини неодређену и нејасну садржину додатног услова, која 

даје наручиоцу могућност да сам, произвољно и субјективно, у поступку стручне оцене, 

одређује да ли ће поједине понуде бити прихватљиве или неприхватљиве. 

Такође, додатни услов да понуђач поседује минимум 20 бензинских станица на територији 

Београда онемогућава обезбеђење конкуренције. Конкуренција омогућава наручиоцу већи 

избор понуда, док додатни услов који сте одредили представља дискриминацију одређених 

понуђача и самим тим онемогућава учествовање оним понуђачима који би иначе могли 

равноправно конкурисати за реализацију горе поменуте набавке. 

С тим у вези постављамо питање у чему се огледа суштина спровођења предметне јавне 

набавке, чије услове за учешће може да испуни само један понуђач, са којим би у том случају 

био и закључен уговор? 

С обзиром да је у питању набавка мале вредности сматрамо да је захтевани број бензинских 

станица непотребно висок и да је понуђач са минимум 7 бензинских станица у могућности да 

задовољи потребе наручиоца у вези предметне набавке, те сматрамо да наручилац треба да 

измени додатни услов. 

Сходно изменама и допунама Закона о јавним набавкама које су ступиле на снагу 12.08.2015., а 

у складу са намером законодавца да се избегне улагање захтева за заштиту права када год је то 

могуће, што се да закључити између осталог и по значајном повећању износа такси, захтевамо 

да извршите корекцију овог додатног услова и то на начин и у роковима предвиђеним Законом. 

 

У вези овог питања, наручилац даје следећи одговор: 

 

Приликом сачињавања конкурсне документације и одређивања додатног услова прописаног чл. 

76. Закона о јавним набавкама, наручилац није имао намеру да фаворизује било ког 

потенцијалног понуђача.  

 

Наиме, научноистраживачка делатност као основна пословна делатност наручиоца, између 

осталог, подразумева веома велики број теренских научних истраживања на територији Града 

Београда и целе Републике Србије, при чему није могуће са прецизношћу унапред одредити сва 

места у којима ће се поменута истраживања одвијати.  

 


