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ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' 

Комисија за јавне набавке мале вредности 

Број: ЈНМВ 02/2016 

Датум одговора: 21.06.2016. године 

Предмет: Одговор на питање бр. 1 

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, Наручилац се определио да се критеријум за 

оцењивање понуда 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 је Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис Сомбор'' 

(Град Сомбор, Скупштина града, број 023-30/2013-V) поред претежне делатности предузећа 

услужне делатности у копненом саобраћају, регистрован и за делатности: друмског превоза 

терета, услуге пресељења, складиштење, манипулација теретом, остале пратеће делатности у 

саобраћају и друго. На основу регистрованих делатности Наручилац обавља послове 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. 
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Чланом 80. и чланом 81. Закона о јавним набавкама  (''Сл.гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), дефинисано је на који начин потенцијални понуђачи, уколико не испуњавају неки од 

критеријума,  могу да поднесу понуду за подизвођачем или заједничку понуду. У конкурсној 

документацији за предметну  набавку, Наручилац је навео да понуду може поднети понуђач 

који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група 

понуђача која подноси заједничку понуду,  објаснио да у случају подношења понуда са 

подизвођачем, понуђач је дужан навести проценат набавке који се извршава преко 

подизвођача и навео услове који они морају да испуњавају да би учествовали у поступку јавне 

набавке.  

Наручилац  у конкурсној документацији је поштовао начела јавних набавки, а критеријуми из 

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

односно критеријуми за доделу уговора односе се 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.  

 

У том смислу, Наручилац ће у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник 

РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), извршити измену конкурсне документације у делу 

начина расподела пондера са критеријумима економски најповољније понуде. 

  

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку 

ЈКП''Паркинг сервис Сомбор'' 

Питање број 1. 

Број: ЈНМВ 02/2016 

Датум пријема: 20.06.2016. 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 нафтних деривата, јавна набавка бр 02/2016 и тражимо појашњење 

елемената критеријума за доделу уговора који су крајње дискриминаторски и супротни Закону 

о јавним набавкама.  

Потенцијални понуђач се обраћао наруциоцу у претходно расписном Позиву за доставу 

понуда и скретао пазњу на начин пондерисања у конкурсној документацији, што наручилац 

није уважио а крајњи резултат је не достављање ни једне понуде из разлога што потенцијални 

понуђачи не желе да достављају понуде на набавке које може добити само један понуђач. Када 

тај један понуђач не достави понуду наручиоц мора да обустави поступак и покрене нови у 

законском року.  

Наруцилац је и у поновљеном поступку навео опет исте елементе критеријума и то: Понуђена 
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цена 50 пондера, број места за испоруке на територији Републике 

Србије    20 пондера и број места испоруке на територији Града Сомбора 30 пондера и истим 

изврсио дискриминацију потенцијалних понуђача у односу на само једног на тржишту 

Републике Србије и на исти начин обесмислио поступак који спроводи. 

У складу са горе наведеним упућујемо вас на Решење републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки у истом предмету набавке другог наруциоца са сличним начином 

пондерисања где се након подношења Захтева за заштиту права предметни поступак 

поништен у целини.  

Решење бр 4-00-1579/2015.  

У складу са свим наведеним потребно је да извршите измену измењене конкурсне 

документације и исту сачините у складу са Законом о јавним набавкама.  
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