
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

Комисија за јавне набавке мале вредности 

Дел. бр. 679/2-547. 

03.04.2018. 

П о ж а р е в а ц 

 

 

 

  СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

                                              КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

Предмет: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ Ш-

1/2018 (1.2.1 у Плану  набавки за 2018. годину) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 

број ЈНМВ Ш-1/2018 (1.2.1 у Плану  набавки за 2018. годину) – штампање књига, 

каталога, монографија и публикација, ОРН:79820000 - доставило је наручиоцу 

писани захтев путем email-а дана 31.03.2018. године у 21:56 часова, (иако је у позиву за 

подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви захтеви за 

додатним информацијама путем email-a, шаљу само у радно време наручиоца, сваког 

радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). 

 С обзиром на напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 

3.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње 

да тече 01.04.2018. године.  

Заинтересовано лице може у складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, у 

писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем конкурсне документације, при чему може да укаже наручиоцу на 

евентуално уочене недостатке или неправилности у конкурсној документацији, у року 

утврђеном поменутим чланом Закона.  

   

Наведеним e-mail-ом тражи се појашњење/одговор на следеће питање: 

 

 

ПИТАЊЕ:  

 

 „Поштовани, указујемо да овим пондерисањем дискриминишете понуђаче 

супротно ЗЈН: 

Удаљеност од седишта наручиоца: 

- удаљеност седишта понуђача од седишта наручиоца до 10 km – 50 

пондера  

- удаљеност седишта понуђача од седишта наручиоца од 11 km - 50 

km – 25  пондера  

- удаљеност седишта понуђача од седишта наручиоца већа од 51 km – 10 пондера  

До 50  пондера  

Да ли ћете изменити овај део конкурсне документације?“   

 

 



ОДГОВОР:  

 

У погледу утврђивања критеријума за доделу уговора, наручилац се руководио 

одредбама чл. 12, 84. и 85. Закона о јавним набавкама и водио рачуна о начелу 

једнакости понуђача, као и о томе да одређени услови не доведу до националне, 

територијалне, предметне или личне дискриманције међу понуђачима.  

Међутим, према коментару измењеног и допуњеног Закона о јавним набавкама, 

начело једнакости се мора сагледати имајући у виду конкретан предмет јавне набавке и 

околности које су у вези са извршењем конкретног уговора. Према истом тумачењу 

законодавца, свако територијално ограничење не представља и повреду начела 

једнакости понуђача, што је потврдила Републичка комисија када је у једном од својих 

решења, бр. 4-00-523/2013. од 22.05.2013. године, дала објашњење да се „не сматра 

дискриминацијом сваки услов у погледу територијалног ограничења“.   

При томе, водећи рачуна да критеријуми немају  дискриминаторски карактер, 

наручилац је имао у виду и да исти буду у логичкој вези са предметом набавке. Такође,  

наручилац је имао у виду и  „трошковну економичност“, односно настојао да путем 

утврђених критеријума смањи трошкове реализације набавке. У логичкој вези са 

предметом набавке стоји непходност да техничи уредник – представник наручиоца, 

буде присутан приликом израде прелома и техничког дизајна публикација које су 

предмет набавке, а што је предвиђено моделом уговора, као саставним делом конкурсне 

документације. Из наведених разлога, а с позивом на поменуто решење Републичке 

комисије, наручилац је предвидео и дефинисао додатни услов удаљености од седишта 

наручиоца, јер би другачији захтев подразумевао додатне трошкове радног  времена 

које треба одговорни запослени наручиоца, као технички уредник, да проведе на раду 

изван седишта наручиоца, приликом припреме рукописа публикација у седишту 

извршиоца (дневнице, нпр.), као и додатне трошкове финансијских средстава које би 

требало издвојити на име превоза истог лица од седишта наручиоца до седишта 

извршиоца. С обзиром на то да су финансијска средства за реализацију ове набавке 

обезбеђена са стране извора 01 – приход од буџета, као таква распоређена у 

финансијском плану наручиоца за 2018. годину, то је наручилац на овај начин настојао 

да се што рационалније и економичније односи према финансијским средствима које 

му оснивач обезбеђује за редовно, текуће пословање и обављање основне делатности.   

На основ изнетог,  утврђивање критеријума удаљености извршиоца од седишта 

наручиоца произилази из непосредне и логичке везе са предметом набавке,  из ког 

разлога је, у складу са одредбама важећег Закона о јавним набавкама,  и утврђен у 

конкурсној документацији предметне јавне набавке мале вредности. Сходно томе, исти 

критеријум не представља  основ за дискриминацију потенцијалних понуђача у 

предметној набавци мале вредности. Из тог разлога, наручилац нема законских основа 

да у јавној набавци мале вредности ЈНМВ Ш-1/2018 - штампање књига, каталога, 

монографија и публикација, изврши измену конкурсне документације у делу исте,  како 

је наведено у постављеном питању. 

 

Ово појашњење, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.arhivpozarevac.org.rs. 

 

                        

                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 

 

http://www.arhivpozarevac.org.rs/
http://www.pozarevac.rs/

