
 
 

 

 

Питања и одговори  

у вези са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке 

канцеларијског материјала 
 

 

 

 

Питање 1.   Молим Вас да нам одговорите разлоге којима сте се руководили када сте 

одређивали додатне услове по чл.76 став 2 ЗОЈН. 

Због чега сте извршили процену да овакву малу набавку не могу извршити предузећа која 

су пословала у предходној години мање од 20.000.000,00 рсд.? 

Зашто сматрате да је за извршење оваквог тендера потребно минимум 5 стално 

запослених? 

У савременом пословању предузећа која се баве овом делатношћу како у свету тако и код 

нас опредељују се за коришћење услуга (превоза,ангажовања радника) да би извршили 

уговорене обавезе. 

Молимо Вас одговорите нам на наша постављена питања у супротном обратићемо се 

Агенцији за Јавне набавке РС,јер сматрамо да по чл 76. став 6. вршите дискриминацију 

предузећа коју не спроводе ни државни органи када су плаћања и обавеза пореза и осталих 

намета у питању за мала предузећа. 

 

Одговор 1.  Закон о јавним набавкама чл. 76. став 2. омогућава наручиоцима да одреди 

додатне услове у поступку у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке. 

У истом члану Закона став 6. наручилац у одређивању услова не сме дискриминисати 

остале понуђаче. 

У тумачењу ова два члана тешко је са одређивањем додатних услова направити границу 

где наручилац са њима штити своје интересе, а истовремено не дискриминише остале 

понуђаче. 

ДЦВ нема магацинско складиште потрошног материјала тако да се канцеларијски 

материјал поручује само по захтевима запослених. То понекад подразумева и свакодневне 

испоруке канцеларијског материјала које и по количини и вредности не покривају 

трошкове превоза од изабраног понуђача до наручиоца. 

Такав ритам потреба  нас  је и  руководио да поставимо додатне услове, јер сматрамо да 

понуђач који нема кадровске и финансијске капацитете не би могао да удовољи нашим 

захтевима и калкулисао би са испорукама, тако да на време не би могао испоручити 

захтевани материјал. 

Важност и хитност послова које обављамо захтева и озбиљност и могућност хитног 

реаговања за наше потребе. Сматрамо да одређивањем додатних услова нисмо правили 

дискриминацију осталих понуђача, већ смо штитили своје интересе. 

 

*********** 


