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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015, 68/2015), 

ЈП Путничко пристаниште и марина “Апатин” објављује: 

 

Oдговор на допис са примедбама 

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/2018 –  

Набавка услуга- Услуге агенције за уступање људских ресурса 

Додатне информације и појашњења 

 

 Потенцијалн понуђач је  за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке услуга дана 

25.04.2018. године доставио је допис са примедбама: 

 

Поштовани, 

неопходно је да нам пружите додатна појашњења: 

1. Додатни услов-технички капацитет-седиште понуђача да буде на мањој удаљености од 30 км од Апатина: 

-Како утиче на извршење набавке седиште и канцеларија понуђача удаљена 30, 50, 100 и 250 км од Апатина? 

-Шта подразумевате под канцеларијом понуђача? 

-Да ли сматрате да понуђач може да обавља организацију свог пословања рецимо у Апатину ако нема ту 

"канцеларију"? 

-Да ли је овакав услов обавеза и према којим одредбама Закона о привредним друштвима? 

-Да ли је овакав услов географска дискриминација према Закону о привредним друштвима и потенцијалним 

понуђачима у овој набавци? 

 

Захтевамо БРИСАЊЕ оваквог дискриминационог додатног услова. 

 

Упозоравамо вас на кршење одредаба ЗЈН: 

-чл.10,-ограничавање конкуренције 

чл.12.ст.1.-неједнак третман према свим понуђачима 

чл.12.ст.2.-фаворизовање појединих понуђача 

чл.76.ст.6-дискриминација понуђача. 

 

географску дискриминацију привредних друштава и запошљавања 

-одредбама Закона о привредним друштвима 

-одредбама Закона о запошљавању. 

 

Обавештавамо вас о наступању услова за подношење захтева за заштиту права. 

 

Упозоравамо вас да смо затражили мониторинг над овом набавком код државних органа: 

- Државна ревизорска институција 

-Агенција за борбу против корупције 

-МУП-Посебно одељење организованог криминала у Новом Саду 

-Главни одбор СНС. 

 

Још једном подсећамо да у оваквим ситуацијама одговорност сносе: 

- директор 

-службеник за јавне набавке. 

 

Нек вам је са срећом!!! 



 

 ОДГОВОР 

 

Смисао додатних услова (у техничким спецификацијама, као елемент критеријума или као додатни услов), јесте 

основано ограничавање конкуренције, прилагођено објективним потребама наручиоца и предмету набавке. 

Пре постављања свих додатних услова, треба испитати тржиште и видети колико потенцијалних понуђача 

поседују оно што се тражи и да ли је то неопходно, или да ли је: 

 

- у складу са предметом конкретене набавке 

- представља објективну потребу наручиоца 

 

У том случају не мора да их испуни сваки понуђач, тј. тада нису дискриминаторски, тј. наручилац може да 

докаже да услови не дискриминишу понуђаче (треба одговорити на питање зашто нпр. не може бити шире 

постављен услов), да  ли је одређен услов неопходан ( нужан, потребан-нпр. брзина набавке, смањење трошкова, 

даје квалитет…) и да ли је у логичкој вези са набавком – да ли докази на које се наручилац позива могу то 

доказати. 

Свакако, само одређивање територијалног ограничења није само по себи дискриминаторски услов и мора се 

гледати у контексту набавке. 

 

Нема територијалне дискриминације ако је наручилац као додатни услов предвидео највећу могућу удаљеност 

седишта понуђача од седишта наручиоца, обзиром да се ради о ангажовању Агенције за уступање људских 

ресурса, и њиховом ангажовању у оквиру предузећа које се бави специфичном делатношћу за коју је неопходно 

да се често у што краћем року ангажују лица која имају искуства на траженим радим задацима, те је логична 

потреба да се седиште - канцеларија налази што ближе седишту наручиоца. 

 

Такође у складу са чланом 81. Закона о Јавним  набавкама, имате могућност да поднесете Заједничку понуду, те 

на тај начин испуните тражени додатни услов. 

 

Агенције које су регистроване у седишту које није удаљено више од 30 км од адресе наручиоца, тј имају 

канцеларије на траженој територији, адекватније и брже могу да одговоре на захтев наручиоца за одређеним 

лицима, с обзиром да у свом регистру имају лица са пребивалиштем на територији општине Апатин, која су 

спремна да се јаве у кратком року и у било које доба дана у недељи да обаљају радне задатке, да при томе не 

морају да путују са велике удаљености, познају локацију и специфичност исте.  

Наручилац је сматрао да Агенције које су на већој удаљености неће моћи да испуне захтев уколико се у року од 

24 сата јави потреба за лицем, које има квалификације, важеће лиценце и дозволе да обави послове из делатности 

Наручиоца. 

 

Под појмом КАНЦЕЛАРИЈА подразумева се основни простор за рад и кретање извршилаца у току рада – са 

циљем да се одређени радни задатак реализује.  

 

Наручилац сматра да понуђач не може квалитетно да обавља организацију свог пословања ако нема канцеларију 

на територији коју је захтевао конкурсном документацијом. 

 

Овај услов је дефинисан у складу са Законом о јавним набавкама, Закон о привредним друштвима не помиње 

овај услов. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 1/2018 


