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Предмет: Појашњење бр.3 у вези Конкурсне документације за јавну набавку  добара 

– канцеларијски материјал, обликован по партијама од 1 до 2 и то: 

- Партија 1 – канцеларијски материјал  

- Партија 2 – тонери, кертриџи и рибони, ЈН ОП - ОС 44/2016. 

 

Путем писарнице покрајинских органа управе 24.11.2016. године примили смо 

допис, којим се тражи појашњење у вези Конкурсне документације за  набавку  

добара – канцеларијски материјал за Партију 1. 

 

ПИТАЊЕ: 
 

За партију 1 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ у тач.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА под 

- ТАЧ. 4.1.2. додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН 

подтач. 1) да понуђач у претходне три године (2013, 2014. и 2015) није пословао 

са губитком, 

Додатне информације или појашњења: 

Молимо да нам појасните због чега је постављен овај услов и због чега вам је 

евентуални губитак у пословању битан за реализацију набавке, посебно с 

обзиром да захтевате испуњење тог додатног услова у претходне три године. 

Сматрамо да је овај додатни услов дискриминаторски постављен и без логичке 

везе са предметом јавне набавке. Евентуално исказан губитак у пословним 

књигама не утиче на обављање делатности и испуњење обавеза привредног 

друштва јер исказани губитак може бити последица разноразних околности и не 

мора одражавати финансијске и пословне капацитете понуђача. У обавезним 

условима већ постоје докази о финансијској дисциплини коју понуђач мора да 

испуни (плаћени порези, доприноси и друге јавне дажбине). Сматрамо да губитак 

у пословним књигама нема утицаја на добро извршење посла, а наручилац је 

свакако обезбеђен на више начина у погледу доброг извршења посла. Утврдили 

смо да постоји више решења Републичке комисије за заштиту права понуђача у 

којима су усвојени захтеви за заштиту права понуђача у овој области и поступци 

су поништени. 

Указивање на уочене недостатке и неправилности: 

Предлажемо да измените конкурсну документацију и поменути додатни услов 

избришете. 

 

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

бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) достављамо  појашњење, на постављено питање: 

 

 

 

 



  

ОДГОВОР: 

 

Наручилац сматра да није тачна тврдња понуђача да је овај додатни услов 

дискриминаторски постављен и без логичке везе са предметом јавне набавке, као 

и да евентуално исказан губитак у пословним књигама не утиче на обављање 

делатности и испуњење обавеза привредног друштва. Сви разлози које је 

Наручилац дао у Појашњењу бр. 1. стоје и као разлози за овај додатни услов у 

Појашњењу бр. 3.  

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

  


