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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 12.5.2017. 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: 

Ви као запослени  у управи општине немате Законско право да регистрованим понуђачима 
намећете обавезу са колико су запослених они у могућности да изврше своје уговорне 
обавеза  Ваш захтев да понуђач има најмање 10 запослених је ту само да би сте знали ко 
ће победити у јавној набавци  Не можете ви мени и осталим понуђачима одређивати колико 
је нама запослених потрбно да своје уговорне обавезе испуњавамо. Ми за неиспуњавање 
обавеза сносимо последице својом личном имовином  Дакле ово је дискриминаторски 
услов коме је једина намена да се победник унапред зна па зато молим да се исти избаци. 

ОДГОВОР: 

Чланом 76. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), наручиоцу је дата могућност коришћења додатних услова, како би за себе 
обезбедио квалитетан производ по најповољнијим условима.  

Стављајући кадровски капацитет као услов за учешће у предметној јавној набавци, 
Комисија за јавну набавку није имала нити је желела одређивати и  уплитати се у пословну 
политику потенцијалних понуђача, нити је имала дискриминаторне намере и желела 
искључити поједине понућаче, већ се искључиво водила интересима наручиоца, да с 
обзиром на обим предмета јавне набавке и процењену вредност, као и период на који ће 
уговор бити закључен, омогући континуитет у испоруци материјала, ефикасност и брзину. 

Комисија сматра да је 10 запослених на 3 малопродајна објекта оправдано и да није услов 
који искључује конкуренцију, већ само начин да се предмет јавне набавке прибави од 
поузданих и озбиљних понуђача. 
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