
Јавно комунално предузеће 
„Паркинг Сервис Сомбор“ 

Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“ 
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор 

Teл: (025) 423-000; Фах: (025) 437-300;  e-маил: parkingsombor@gmail.com 

www.parkingsombor.co.rs   

 

ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' 

Комисија за јавне набавке мале вредности 

Број: ЈНМВ 01/2016 

Датум одговора: 01.06.2016. године 

Предмет: Одговор на питање бр. 3 

Поштовани, 

 

 на основу члана 9. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015)  који говори о начелу ефикасности и економичности, Наручилац је дужан 

да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на 

начин прописан Законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење јавне 

набавке. При обликовању предмета јавне набаке, за партију број 1, Наручилац се определио да 

се критеријум за оцењивање понуда за партију број 1 заснива на економски најповољнијој 

понуди. Критеријуми економски најповољније понуде заснивају се на различитим елементима 

критеријума у зависности од предмета јавне набавке. Чланом 85. Закона о јавним набавкама 

(''Сл.гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано је да су критеријуми између 

осталог понуђена цена, попуст на цене из ценовника наручиоца, трошкови економичности и 

др. 

 

Чланом 84. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Наручилац описује и вреднује критеријуме и све елементе критеријума које намерава да 

примени и који морају стајати у логичкој вези са предметом јавне набавке. Наручилац је у 

конкурсној документацији навео да збир пондера 100 чине следећи критеријуми: понуђена 

цена - 50 пондера, број места испоруке на територији Републике Србије - 20 пондера и број 

места испоруке на територији Града Сомбора - 30 пондера. 

 

Први критеријум за доделу уговора је понуђена цена којој је опредељен највећи број пондера 

као најзначајнијем елементу за Наручиоца. У случају када два или више понуђача има исти 

број пондера уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио нижу цену. 

 

Критеријумима број места испоруке на територији Републике Србије опредељено је 20 

пондера и број места на територији Града Сомбора опредељено је 30 пондера. Наручилац се на 

овакву расподелу пондера определио узимајући у обзир да су Одлуком о јавним 

паркиралиштима на територији Града Сомбора (Град Сомбор, Скупштина Града, број 352-

89/2012 од дана 16.03.2012. године) чланом 1. уређени  услови и начин  управљања јавним 

паркиралиштима, начин плаћања цене услуга за коришћење јавних паркиралишта, уклањање и 

премештање паркираних возила и постављање уређаја за спречавање одвожења возила по 

налогу надлежних државних органа. Чланом 2., исте Одлуке, за ове послове Скупштина Града 

Сомбора основала је Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис Сомбор'' Сомбор (Град 

Сомбор, Скупштина Града, број 023-30/2013-V од дана 27.03.2013. године) које ове послове 

обавља као основну делатност/делатност од општег интереса. 
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Град Сомбор  се распростире на површини од 1178 км2 и обухвата  територују Града Сомбора 

и територију 15 насељених места. Чланом 12. Статута Јавног комуналног предузећа ''Паркинг 

сервис Сомбор'' Сомбор (Град Сомбор, Скупштина Града, број 010-10/2013-I од дана 

04.07.2013 године) поред основе делатности Наручилац је регистрован и за обављање послова  

из делатности друмског превоза терета, услуге пресељења, складиштења, манипулације 

теретом, остале пратеће делатности у саобраћају. На основу регистрованих делатности 

Наручилац обавља и превоз оштећених и возила у квару. Ови послови се обављају на 

територији Града Сомбора и целе општине као и читаве Републике Србије. Наручилац је члан 

Удружења паркиралишта Србије, те су представници Наручиоца чланови Скупштине и као и 

радних тела, чији се радни састанци одржавају на територији читаве Републике Србије. 

 

Из члана 85. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

може се закључити да се критеријуми за доделу уговора односе на само извршење конкретног 

уговора односно да се кроз њихову примену у обзир узимају околности које указују на то 

какво ће бити извршење тог уговора и какве ће то ефекте имати на Наручиоца и обављање 

његове делатности а све у смислу ефикасности и економичности као једног од начела јавних 

набавки. 

  

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку 

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' 

Питање број 3. 

Број: ЈНМВ 01/2016 

Датум пријема: 01.06.2016. године 

 
Питање за јавну набавку мале вредности бр 01/2016 -набавка уља, мазива и осталих течности: 

Поштовани, обраћамо вам се као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке мале вредности, 

набавка добара горива и мазива јавна набавка број 01/2016 и тражимо појашњење елемента 

критеријума за доделу уговора, где наручилац наводи да ће се додела уговора извршити на основу 

економски најповољнија понуда и то:  

1. Понуђена цена  50 пондера,  

2. Број места испоруке на територији Републике Србије   20 пондера и  

3. Број места испоруке на територији Града Сомбора  30 пондера.  

Потенцијални понуђач сматра да се на начин на који сте извршили пондерисање прекршили основна 

начела ЗЈН и извршили дискриминацију потенцијалних понучача у предметном поступку. 

У складу са горе наведеним сматрамо да требате извршити измену конкурсне документације и 

прилагодити је вашим реалним потребама. 
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