
 

Општа болница Панчево 

Милоша Требињца број 11 

Панчево 

Датум: 17.07.2017. године 

 
Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама објављујемо одговор на пристигла питања: 

 

Питање: 

Обавештавамо Вас да сте у конкурсној документацији за Јавну набавку добара – намирница 3 за 

исхрану редни број набавке ЈНОП бр. 19/17 објављеној 21.06.2017. године на Порталу за јавне 

набавке повредили битне чланове Закона о јавним набавкама. 

У делу конкурсне документације на страни број 3. где сте дефинисали ДОДАТНЕ УСЛОВЕ на 

основу чл. 76 ЗЈН за све партије предвидели сте под тачком 7.2 да располаже следећим 

техничким капацитетом: 

Да располаже са минимум 5 малопродајних објеката. 
Сматрамо да сте пре свега битно повредили чл. 76 ЗЈН где став 6. децидно говори да Наручилац 

одређује услове за учешће у поступку тако да ти УСЛОВИ НЕ ДИСКРИМИНИШУ 

ПОНУЂАЧЕ и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Апсолутно стојимо на становишту да критеријум за 5 малопродајних објеката није нешто што 

сте уопште смели да поставите као додатни услов јер снабдевање се не врши из 5 објеката, јер 

ни до ове године то нисте захтевали, а на јавним набавкама у Србији учествује врло мали број 

малопродајних објеката. 

Очигледно је да постоји тенденција фаворизације одређених понуђача. Обзиром да овакве 

ствари нису виђене у нашој доста великој пракси на нивоу целе Србије, мораћемо да се 

обратимо директно Управи за јавне набавке, а и средствима јавног информисања. 

Повређен је чл. 10 ст. 2 где стоји да Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не 
може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке, неоправданом 

употребом преговарачког поступка, НИТИ КОРИШЋЕЊЕМ ДИСКРИМИНАТОРСКИХ 

УСЛОВА, ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА И КРИТЕРИЈУМА. 

Повређен је чл. 12 у ставу 1. и ставу 2. где је предвиђено да Наручилац је дужан да у свим 

фазама поступка јавне набавке обезбеди ЈЕДНАК ПОЛОЖАЈ СВИМ ПОНУЂАЧИМА. 

Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну 

или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из 

класификације делатности коју обавља понуђач. 

Сматрамо да сте повредили више чланова закона, па Вас молимо да извршите измену конкурсне 

документације на основу свега напред изнетог у противном бићемо принуђени да своја права 

као понуђача остварујемо код Управе за јавне набавке. 

 

Одговор: 

Наручилац остаје при ставу да наведеним условом ни на који начин није повређен ниједан члан 

Закона о јавним набавкама. Међутим, како би се отклонила свака сумња потенцијалних 

понуђача биће измењена конкурсна документација. 

Биће померен рок за достављање понуда. 

 

Комисија за ЈНОП 19/17 


