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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“                      

БРОЈ: I-177-3-1/15 

ДАНА: 10.08.2015. године        

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н 

      

  На основу чланова 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

број 124/2012 и 14/15) наручилац доставља 

 

ОДГОВОР 

Дана 08.08.2015. године један од потенијалних понуђача поставио је питање у вези 

јавне набавке мале вредности бр.1.2.1/15 за набавку хране за ученике по Партији I- 

Пекарски производи. Потенцијални понуђач је цитирао члан 12. ЗЈН и поставио питање, с 

обзиром да у Зрењанину имају посластичарницу, а производни погон у Кикинди, да ли 

испуњавају тражени услов. 

ОДГОВОР: Захтев наручиоца у делу конкурсне документације који гласи „1.2.6. Да 

понуђач има место производње и на територији насељеног места Зрењанин само за 

партију I: Доказ: Копија важећег решења/акта или другог документа о испуњавању услова 

за обављање производње у објекту или погону који се налази на територији насељеног 

места Зрењанин.“, није услов који дискриминише потенцијалне понуђаче у 

територијалном погледу по питању седишта јер је тражено да понуђач поред осталих има 

„место производње и на територији насељеног места Зрењанин“. Овим је само 

прецизирано место финалне производње у погледу места печења пекарских производа из 

разлога што је конкурсном документацијом на страни 21/63 тражено да испоручени 

пекарски производи морају бити: „...свежи, само охлађени и запаковани у папирне кесе 

или у картонске кутије, односно испоручене количине у току дана морају бити из јутарње 

производње за тај дан и морају имати датум производње истоветан са даном испоруке. “. 

Према томе, ако потенцијални понуђач на територији насељеног места Зрењанин 

има посластичарницу и ако се у истој пеку пекарски производи, следи да потенцијални 

понуђач испуњава напред наведени тражени услов. 

Овај одговор се доставља потенцијалном понуђачу и истовремено се објављује на 

Порталу јавних набавки и на сајту школе. 
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