
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

OПШТИНСКА УПРАВА 

Комисија за јавну набавку, Број: 404-29/2020-I/3-5 

Дана:21.05.2020. године 

 
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, а на основу дописа 

електронском поштом  заинтересованог понуђача од дана: 18.05.2020. године 

прилажемо одговор на постављено питање: 

 
ПИТАЊЕ БР.1: 

 

На страни 12/40 конкурсне документације, као врсту критеријума за доделу уговора 

навели сте "економски најповољнија понуда", те као елементе критеријума: 

- понуђену цену ...................................... 70 пондера 

- полиса осигурања од одговорности ......... 30 пондера 

Наручилац је у оквиру одабира елемента врсте критеријума економски најповољније 

понуде за оцену понуда одредио врсту критеријума - полису осигурања од 

одговорности по штетном догађају за неограничени број штетних догађаја, што за исто 

нема упориште у ЗЈН, јер је полиса осигурања заправо пословни капацитет понуђача, 

што спада у додатне услове, а додатни услови не могу да буду критеријум за оцену 

понуда. Сходно члану 84. ЗЈН, сви елементи критеријума економски најповољније 

понуде морају бити у логичкој вези са предметом јавне набавке. То практично значи да 

мора да постоји повезаност између предмета јавне набавке и елемента критеријума, те 

да уколико понуда добије пондере за одређени елемент критеријума, то значи да таква 

понуда указује да ће реализација предмета јавне набавке бити ефикаснија. Критеријум 

лимита покрића по штетном догађају полисе осигурања од одговорности не утиче на 

саму реализацију предмета јавне набавке, односно на његову успешност. Члан 85. ЗЈН 

прописује врсте критеријума који се могу користити као елементи критеријума  

економски најповољније понуде, и који имају неспорну логичну везу са предметом 

јавне набавке, који је истовремено и предмет извршења уговора који се закључује 

након спроведеног поступка. Као елементи критеријума не могу се користити они 

елементи који се односе на остале околности које нису у вези са извршењем 

конкретног уговора о јавној набавци. Обзиром на то, става смо да је овакав критеријум 

неоснован да буде одређен као елемент критеријума у оквиру критеријума 

најповољније понуде, и да га Наручилац непотребно бодује на рачун понуђене цене, 

јер сама успешност реализације услуге не зависи од висине лимита покрића по 

штетном догађају полисе осигурања од одговорности. Полиса осигурања од 

одговорности је у суштини сигурност Наручиоцу да ће АКО дође до основаних или 

неоснованих одштетних захтева, своје право одштете од понуђача, односно од његове 

осигуравајуће куће, која ће АКО се такве околности десе, да предузме одбрану од 

захтева за накнаду штете или надокнади штету по основу основаног захтева за накнаду 

штете. Дакле, полиса осигурања од одговорности не утиче на извршење предмета јавне 

набавке, као што не утиче ни висина лимита коју таква полиса садржи. Уколико 

Наручилац сматра да је полиса неопходна за предметну јавну набавку, он је неспорно 

може тражити у додатним условима, као услов за учешће, међутим никако да полиса 

од одговорности, а нарочито њен лимит буде елемент критеријума или поткритеријума 

-  економски најповољније понуде, којом ће се вршити бодовање и рангирање понуда 

понуђача који учествују у поступку јавне набавке. Сугеришемо Наручиоцу да измени 



нелогичан елемент критеријума односно поткритеријума за оцену понуда и усклади га 

са законским прописима. Указујемо на чињеницу да је сагласно члану 61. став 1. ЗЈН, 

Наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу 

ње могу да припреме прихватљиву понуду. Такође, Наручилац је дужан да припреми 

конкурсну документацију у складу са ЗЈН и осталим позитивним прописима који 

регулишу област јавних набавки. Дакле, сваки захтев конкурсне документације мора 

бити недвосмислен, јасан и у логичкој вези са предметом јавне набавке за који се 

расписује набавка, примерен количини или обиму и намени предмета јавне набаке. 

  

ОДГОВОР бр.1: 

 

Као што предвиђа члан 85. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама критеријум за 

оцењивање понуда може бити економски најповољнија понуда. Овај начин оцењивања 

понуда представља препоруку Управе за јавне набавке и тенденцију у оквиру Европске 

уније  приликом вредновања понуда и даје му се предност у односу на критеријум 

најниже понуђене цене. На овај начин Наручиоцу се пружа могућност да добије 

најбољу вредност за новац, односно најбољу услугу за понуђену цену, што је један од 

основних циљева јавних набавки. Члан  85. став 2. ЗЈН прописује различите елементе 

критеријума који се могу користити као елементи критеријума економски 

најповољније понуде у зависности од предмета јавне набавке.У поменутом  члан 85. 

став 2. ЗЈН набројано је 17 различитих елемената, али то није коначан списак, јер је на 

крају тог списка наведено да су могући и други елементи („...и др“). Наручилац се у 

овом случају поред елемента понуђене цене определио за елемент висине осигуране 

суме из полисе осигурања од одговорности из делатности. 

Овај елемент критеријума економски најповољније понуде представља врсту 

гаранције, у складу са чланом 85. став 2 тачка 11 ЗЈН. Наведеном гаранцијом 

Наручилац се обезбеђује да ће у случају настанка штете проузроковане несавесним 

радом понуђача, иста бити надокнађена. 

Меница за добро извршење посла не представља Наручиоцу довољну гаранцију, с 

обзиром да гласи на износ од 10% од вредности уговора, а штета која се потенцијално 

може проузроковати  несавесним радом понуђача, на имовини и у целокупном 

пословању Наручиоца може бити знатно изнад тога износа. Наручиоцу није у интересу 

да дефинише минимални износ суме осигурања по једном штетном догађају, јел свака 

штета настала кривицом или немаром понуђача мора бити надокнађена, без обзира на 

износ штете. Из тог разлога је Наручилац одредио да је пондерише и одреди као један 

од елемената критеријума за оцену понуда. На овај начин у складу са чланом 10.ЗЈН 

Наручилац је омогућио већу конкуренцију, тиме што је омогућио да у поступку могу 

учествовати и понуђачи који немају полису осигурања од законске(опште) и 

професионалне одговорности. 

Сматрамо да је овај елемент у неспорној логичкој вези са предметом јавне набавке, 

односно пружањем услуга физичког обезбеђења. Као што је и заинтересовани Понуђач 

сам навео у свом питању упућеном Наручиоцу Полиса осигурања од одговорности је у 

суштини правна и финансијска сигурност Наручиоцу да ће уколико дође до одштетних 

захтева трећих лица које користе услуге Наручиоца остварити своје право реализације 

одштете од понуђача односно његове осигуравајуће куће која ће, уколико се такве 

околности десе, да предузме одбрану од захтева за накнаду штете или надокнади штету 

по основу основаног захтева за накнаду штете. 

Полиса осигурања од одговорности је такође и правна и финансијска сигурност 

понуђачу да ће уколико његов радник нанесе повреду, оштети или уништи имовину 

трећем лицу, а при том постоји његова кривица, осигуравајућа кућа исплатити основан 



захтев за накнаду штете. Могућност за настанак описаних штетних догађаја приликом 

пружања предметних услуга је врло висока и Наручиоцу је врло битно у тим 

ситуацијама да предметна Полиса покрије што је могуће  већи износ осигуране суме 

јер Наручилац се у тим ситуацијама може исто јавити као тужена страна од које се 

тражи накнада претрпљене штете. Из ових наведених чињеница који описују улогу 

предметне Полисе осигурања од одговорности из делатности и произилази њен значај 

за саму реализацију предмета јавне набавке, односно њену успешност и квалитет. 

 

 

Наручилац остаје при својим ставовима. 

 

 

 

                                                                                   Комисија за Јавну набавку бр.1.2.2 

 

 


