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Поштовани, као заинтересовани понуђач, у складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним 
набавкама, сугеришемо на следеће нелогичности у Конкурсној документацији за јавну 
набавку услуга физичко-техничког обезбеђења Београдске филхармоније, а 
тичу елемената  врсте критеријума које сте одабрали за избор најповољније понуде: 
 
Наручилац је у оквиру одабира елемента врсте критеријума економски најповољније понуде, за 
оцену понуда одредио пондере врсту критеријума цену и полису осигурања од одговорности. 

Сходно члану 84. ЗЈН, сви елементи критеријума економски најповољније понуде морају бити у 
логичној 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 боља и квалитетнија.  

Критеријум лимита покрића по штетном догађају полисе осигурања од одговорности не утиче 
на саму реализацију предмета јавне набавке односно на њену успешност и квалитет. 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 да се елемент критеријума лимит покрића полисе осигурања не односи на 
способност понуђача да изврше уговор о јавној набавци који би био закључен након 
спроведеног конкретног поступка јавне набавке, као ни на ближе елементе тог уговора, става 
смо да је овакав критеријум неоснован да буде одређен као елемент критеријума у оквиру 
критеријума економски најповољније понуде, и да га Наручилац непотребно бодује на 
рачун понуђене цене, јер сама успешност рализације услуге не зависи од висине лимита 
покрића по штетном догађају полисе осигурања од одговорности. 

Полиса осигурања од одговорности је у суштини правна и финансијска сигурност Наручиоцу да 
ће уколико дође до основаних и неоснованих одштетних захтева трећих лица које користе 
услуге филхармоније 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. Дакле, 
Полиса осигурања од одговорности не утиче на извршење предмета јавне набавке, као што не 
утиче ни висина лимита коју таква полиса садржи. 

Из тог разлога сугеришемо Наручиоцу да измени критеријум за оцену понуда, и остави само 
цену као критеријум за оцену понуда, а да полису, уколико сматра да је неопходна тражи у 
оквиру средстава финансијског обезбеђења као додатно средство обезбеђења које понуђачи 
достављају уз понуду. 

Друго, овако постављен критеријум за оцену понуда нелогичан је, јер наручилац за 
било који елемент критеријума који дефинише мора да претходно дефинише и  минимум 
траженог критеријума.  

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. Сваки 
захтев Конкурсне документације мора бити у логичној вези са предметом јавне набавке за који 
се расписује набавка, примерен количини или обиму и намени предмета јавне набавке. 

 

ОДГОВОР 

Поштовани, 

У оквиру ове ЈНмв бр. 1/2019 , одлучили смо се за критеријум: економски најповољнија понуда 
са 2 подкритеријума и то:  
1) укупна годишња цена и 
2) износ суме осигурања од професионалне oдговорности. 
Ми не видимо у чему је проблем са избором критеријума и 2 подкритеријума. 
Ви сте на више места навели да избор подкритеријума није у логичној вези са предметом јавне 
набавке, што сматрамо апсолутно неоснованим, јер је један од подкритеријума на који ви 
стављате примедбе, а то је - полиса осигурања од одговорности, баш у логичној вези са 
предметом јавне набавке из разлога сигурности,  озбиљности и адекватности извршења 
предмета - услуге јавне набавке обезбеђења, од стране заинтересованих понуђача. 
Сваки наручилац тежи томе да послове јавне набавке добију најбољи понуђачи, те и у овој 
јавној набавци ми нисмо ишли са критеријумом - цена, него смо се одлучили баш за критеријум 
- економски најповољнија понуда, да бисмо добили што боље понуде, а свакако да бисмо се и 
заштитили основаних и неоснованих одштетних захтева трећих лица, као и било каквих 
штетних догађаја. Управо полиса осигурања од одговорности, управо како сте и навели, пружа 
правну и финансијску сигурност да ће уколико дође до основаних и неоснованих одштетних 
захтева или штетних догађаја, наручилац остварити своје право реализације одштете од 
понуђача, односно његове осигуравајуће куће. 
Ви наводите да полиса осигурања од одговорности не утиче на извршење предмета јавне 
набавке, као што не утиче ни висина лимита коју таква полиса садржи. Ако бисмо тако 
постављали ствари онда ни један критеријум ни подкритеријум, не би био довољан гарант за 
добро извршење предмета јавне набавке, али управо кумулација услова и критеријума доводи 
до озбиљности и квалитета реализације извршења предмета јавне набавке. 
У нашем случају, пошто је највећи део вредности предмета обезбеђења садржан у 
инструментаријуму, ни сама накнада материјалне штете, чак и у потпуности, не би 
компензовала чињеницу да би установа за дуже време била онемогућена да функционише ако 
би дошло до оштећења, уништења или крађе истог.  
Стога нам је од највећег значаја да ангажујемо фирме које пружају најбоље гаранције да до 
неког нежељеног догађаја пре свега неће уопште доћи, а износ полисе управо је показатељ 
озбиљности понуђача и представља својеврсну гаранцију за случај било каквог догађаја који би 
подразумевао професионалну одговорност понуђача који врши услугу обезбеђења.  
 
С поштовањем, 
 

Комисија Београдске филхармоније за ЈНмв бр. 1/2019 

 

 


