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Предмет: Иницијатива Управи за јавне набавке за надзор над применом Закона о јавним
набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у поступку јавне набавке
,,Обезбеђења адекватног прихватилишта за смештај паса луталица (збрињавање паса
луталица)'' наручиоца ЈКСП Градац из Тутина
Поштовани,
У оквиру истраживања о јавним набавкама, анализирали смо велики број појединачних
случајева из различитих области са циљем утврђивања евентуалних проблема и сачињавања
предлога да се уочени проблеми умање или отклоне.
Анализирајући случајеве, уочили смо одређене нејасноће у поступку јавне набавке мале
вредности услугу ,,Обезбеђења адекватног прихватилишта за смештај паса луталица
(збрињавање паса луталица)'' који је спровело ЈКСП Градац из Тутина као наручилац. Укратко
ћемо изнети ситуације у којима постоје могуће спорне ситуације: техничка спецификација је
одређена у једном краћем пасусу на страни 4 конкурсне документације у поступку
- Обезбеђење адекватног прихватилишта за смештај паса луталица (збрињавање паса
луталица)
- Ветеринарске услуге по општем речнику набавки 85200000 – Ветеринарске услуге
Осим у наслову и само једној реченици описа техничке спецификације, нигде у конкурсној
документацији се не описује обезбеђивање адекватног прихватилишта за смештај паса.
Предмет јавне набавке заправо је хватање паса а не обезбеђење што се потврђује кроз захтеве
из додатних услова (2 возила, пушка за успављивање, приколице за превоз, радници).
Наручилац захтева поседовање објекта за смештај, међутим ни на који начин пе покушава да
осигура смештај тиме што ће од понуђача захтевати да, на пример, достави податке о
смештају, капацитетима, могућности да наручилац изврши увид у смештај и слично.
Сматрамо да је веома важно да наручилац поседује податке о прихватилишту у које се
смештају пси, поступању у том прихватилишту те да се интересује за судбину паса луталица
који се стављају у смештај. Предмет надзора и интересовања требало би да буде поступање
извршиоца према псима у смештају, а не надзор над поступком хватања паса.
У опису услуга помиње се ‘’потписивање записника приликом сваке предаје паса’’. Ако их
извршилац уговора хвата, а са друге стране и смешта у прихватилиште, није јасно на који начин
и зашто се у извршење уводи наручилац и то само у вези потписивања записника који се
најверовантије односи на поступак извршења дела услуге која представља ,,хватање паса''.
Ако је предмет збрињавање и смештај, као што је описано, није логично да је посао
извршиоца заправо само хватање паса. На овај начин закључујемо да је техничка
спецификација постављена неправилно те доводи до озбиљних нејасноћа.

Са друге стране, достављена је само једна понуда у поступку. Процењена вредност је, према
увиду у документ Одлука о додели уговора, 4.600.000,00 динара а вредност понуде је
4.500.000,00 динара. То значи да је разлика између процењене и уговорене вредности 2,2%. С
обзиром на то да је захтев наручиоца одређен према јединичној цени услуге по једном псу, а
у конкурсној документацији нисмо уочили да је процењена вредност објављена, није
видљиво на који начин је понуђач знао која је процењена вредност јавне набавке. Гледајући
из тог угла, суњму подстиче то што је предузеће ,,Авенија МБ'' доставило понуду мању за
2,2% од процењене вредности предмета набавке. Гледајући конкурсну документацију (без
основних информација о броју паса које треба ,,збринути'' и процењеној вредности у поступку),
понуђач је веома тешко могао да достави овакву понуду
Поступак јавне набавке објављен је на Порталу јавних набавки:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1481453&idp=1481440&vz=
2
С обзиром на то да се предметни поступак јавне набавке још увек налази у фази достављања
понуда, из свега наведеног сматрамо да је неоходно да у складу са чланом 136 став 1 тачка 1
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа за јавне
набавке изврши надзор над применом Закона, и предузме евентуалне мере.
У Београду,
Дана 22. 12. 2017. године.
За Транспаарентност Србију:
Раде Ђурић

