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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а поводом 

питања понуђача, у поступку јавне набавке услуга осигурања, број ЈН II-5/16, комисија за јавне набавке 

доставља потребна појашњења и врши измену конкурсне документације на начин како следи: 

 

1) Наручилац је у делу конкурсне документације „Испуњеност услова из чл. 75. и 76. ЗЈН“ као додатне услове за 

учешће у поступку навео: 

- да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, односно да има најмање једног 

запосленог који ради на пословима који су у вези са предметом ове јавне набавке у седишту наручиоца. 

 

Подносилац захтева истиче да су овако одређени услови за учешће у поступку јавне набавке дискриминишући и 

да нису у логичкој вези са предметом јавне набавке. 

 

Одређивање поменутог додатног услова, на горе утврђен начин, последица је настојања наручиоца да се 

послови и активности у вези утврђивања и констатовања чињеничног стања на терену, као потенцијално 

осигураног случаја, обаве и изврше у што је могуће краћем року, из разлога специфичности делатности 

наручиоца, која као стратешки и општи друштвени интерес просто захтева хитно поступање, како у циљу 

очувања интереса самог наручиоца тако и интересу целокупне друштвене заједнице на подручју надлежности 

наручиоца. 

 

Дефинисањем датог додатног услова на поменути начин наручилац никако није имао намеру нити настојање да 

било којег потенцијалног понуђача у овом смислу дискриминише, те у циљу избегавања евентуалног развоја 

ситуације у том правцу приступа измени наведеног додатног услова, тако да исти сада гласи: 

“да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, односно да има најмање једно радно 

ангажовано лице који ради на пословима који су у вези са предметом ове јавне набавке у седишту наручиоца 

или пословној јединици у кругу од 50 километара од седишта наручиоца“. 
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