
 
Наручилац ДОМ ЗДРАВЉА БОР 
Адреса Николе Коперника 2-4 
Место 19210 Бор 
Број одлуке 1320/1 
Датум 10.03.2017.god 

 
 
 
 
 
 

 
На основу члана 63. ст.3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Комисија издаје 
 

ОДГОВОР 
за јавну набавку 01/2017 

 
 

Дому здравља Бор је прослеђено питање од стране потенцијалног понуђача за ЈН 01/2017-  
Набавка потрошног канцеларијског материјала, за потребе Дома здравља Бор, за период од 12 
месеци. 

 С тим у вези појашњавамо следеће: 
ЗЈН прописује да наручилац не може да ограничи конкуренцију међу понуђачима, а посебно 

не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем 
дискриминаторских услова. 

Наручилац одређује услове за учешће у поступку јавне набавке тако да ти услови не 
дискриминишу понуђаче  а што је Дом здравља Бор, као наручилац,  и учинио. 

Наиме, наручилац у конкурсној документацији није предвидео као обавезан елемент, на 
пример,да је удаљеност понуђача максимум 25 км  што би представљало дискриминаторски услов 
обзиром да би у том случају наручилац  неоправдано ограничио круг понуђача који могу да 
учествују у поступку јавне набавке , већ је одредио  да се критеријум “ рок испоруке” бодује по 
формули наведеној у конкурсној документацији а која омогућава сваком понуђачу да равноправно 
учествује у јавној набавци.. 

Рок испоруке се бодује по формули датој у конкурсној документацији те је на понуђачу да 
одреди колики ће рок испоруке да понуди у конкурсној документацији. Уколико би наручилац 
одредио минималан рок испоруке који би био једанак максималном року испоруке у конкурсној 
документацији, то би био дискриминаторски услов којим би ограничили конкуренцију међу 
понуђачима. 

Захваљајумо се потенцијалном понуђачу на интересовању за поменуту јавну набавку и надамо 
се да смо Вам горе наведеним појашњењем и са већ упознатом Конкурсном документацијом 
Наручиоца указали да се сви заинтересовани понуђачи могу јавити и учествовати на наведени 
"Тендер" 

 
Доставити: 
-Заинтересованом лицу, 
-Портал јавних набавки, 
-Сајт установе. 
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Састав Име и презиме 

 
Потписи чланова комисије 

Заменик 
 

Сузана Мишић  

Члан 
 

Југослав Романовић   

Члан 
 

Дарко Зајкесковић  

 
 


