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П Е Ћ И Н Ц И 

 На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглог захтева заинтересованог лица за појашњење 

конкурсне документације број: 404-16/2017-III од 15.5.2017.године, а у вези са 

припремањем понуде, Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела 

конкурсну документацију 

 
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, број: 404-16/2017-III 

 

ПИТАЊЕ: 

Питање за ЈН Број ЈНМВ: 404-16/2017-III, објављен на порталу јавних набавки 
11.05.2017.. као додатни услов на страни 9 дефинишете следеће: 
 
2.1. Неопходан технички капацитет: 2.1.1. да понуђач располаже техничким капацитетом и 
то: минимум 3 пословнио – малопродајна објеката на територији општине Пећинци; 

Овим додатним условима прекршили сте члан 76.став6 ЗЈН 
Наручилац је прекршио члан 76. став 6 ЗЈН тиме што је одредио елиминишући и 
дискриминаторни услов тиме што у додатним условима тражи доставу: 

Извод из листа непокретности или фотокопија уговора о закупу или фотокопија уговора о 
куповини непокретности, уз Изјаву о техничком капацитету 

1.   

Члан 76. став 6 јасно каже да "Наручилац одређује услове за учешће у поступку 
тако да ти услови не дискриминишу понуђаче. 

 
Из овог разлога упозоравамо Вас на дискриминаторски услов из тендерске 
документације како небисмо дошли у ситуацију да своја права остварујемо пред РК 
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУДЈАЦА, и сматрамо да треба да извршите измену ТД, 
како би сви понуђачи равноправно узели учешће у ЈН. 

 

 



ОДГОВОР: 

У саставу Oпштинске управе општине Пећинци , постоји велики број месних канцеларија 

којe се налазе у различитим местима у оквиру општине Пећинци, те због њиховог великог 

броја и велике разуђености општине и техничке немогућности сваке од канцеларија да 

направи сопствене залихе канцеларијског материјала, наведене услове сматрамо 

потпуно оправданим. 

У питању су стварне потребе наручиоца за брзом и ефикасном испоруком, при чему не 

потоји намера наручиоца за било којом врстом дикриминације. 

 

 

Објавити: 

- На Порталу јавних набавки 
- На веб-сајту Наручиоца 
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