
                                       
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                   Број: 2126-8/16  
                     Датум: 14. септембар 2015. године 
                                     Б е о г р а д 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
„Штампарске услуге промо материјала за потребе одржавање састанка   Министарског 

савета ОЕБС у децембру 2015. Године,  редни број ЈНОТ 18/2015 
 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
10. септембра 2015. године  у 23:58 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Зашто је резервисана ЈН-ка? Да ли тиме онемогућујете пријаву већег броја 
потенцијалних понуђача? (претходна ваша набавка фасцикли за одлагање 
архивске грађе и фасцикле кошуљице је постигла енормно високу цену 
издвојених средстава из Буџета РС како се пријавио само 1 понуђач за 2000 
фасцикли са ринглицом и 9000 фасцикли класичних –ЈН ОП 1/2015? број 
понуђача 1, процењена вредност 2.500.000,00 динара, уговорена 1.995.500,00) 
 

1. Одговор Комисије: 
Наручилац предметну јавну набавку спроводи на основу могућности која је дата 
Законом о јавним набавкама, као и у складу са Препоруком број: 404-02-
21/2014-05 од 25.06.2014. године, којом Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, наручиоцима препоручује да узму у обзир 
могућност реализације резервисаних јавних набавки, а све у циљу предузимања 
мера за што веће ангажовање предузећа која запошљавају лица са 
инвалидитетом како би се поспешила професионална рехабилитација и 
запошљавање особа са инвалидитетом.  
Наведена препорука је у прилогу овог одговора. 
 

2.Питање заинтересованог лица: 
На страни 18/35 као додатни услов наводите ISO 9001 и ISO 14001 
(одговарајући) да ли тиме онемогућујете већину понуђача и зашто је то 
потребно када тражите меницу за добро извршење посла? 



 
2. Одговор Комисије: 

Тражени стандард ISO 9001, је најважнији стандард који обезбеђује мерљивост 
квалитета преко установљених показатеља и обухвата најшири спектар 
производа и услуга, укључујући у овом случају и предмет набаке, “штампарске 
услуге”. Истовремено, наведени стандард је и основа за интеграцију свих 
других. Како дефинисање квалитета не би било произвољна, субјективна оцена 
или каузалитет лоше процене услед недовољног знања о предмету набавке, 
позивање на стандард обезбеђује уједначење, уподобљење квалитета као битне 
карактеристике свих понуда. Тек по усаглашавању са стандардима, производ 
или услуга постаје конкурентан  на домаћем или  међународном тржишту, као и 
у смислу наступа на јавним тендерима. Дакле, инсистирање на стандардима је 
елемент конкурентности, а не дискриминације понуђача. 
Тражени стандард ISO 14001 дефинише систем управљања заштитом животне 
средине. Утемељење за примену овог стандарда, налази се у Закону о јавним 
набавкама, тј. у “Начелу о заштити животне средине и обезбеђивању енергетске 
ефикасности” и односи се на обавезу наручиоца да набавља добра или услуге 
који не загађују животну средину или на њу минимално утичу и који обезбеђују 
енергетску ефикасност. Према последњим изменама и допунама Директиве ЕУ 
број 2004/18, наручилац има неколико могућности да примени наведено  начело, 
а  између осталог, може се одлучити да “користи производе који задовољавају 
одређене стандарде у погледу заштите околине”  
Меница за добро извршење посла је средство финансијског обезбеђења које је 
тражено како би наручилац био у могућности да, у случају да понуђач са којим 
буде закључен уговор, не испуни своје уговорне обавезе у свему како је 
тражено, реализује средство финансијског обезбеђења и накнади евентуално 
проузроковану штету. 
  

3. Питање заинтересованог лица: 
На страни 17/35 конкурсне документације као услов – финансијски капацитет 
наводите 15.000.000,00 динара у 2014. години, да ли је то грешка или то значи 
да је процењена вредност 7.500.000,00 динара по новим Изменама ЗЈН-а и да ли 
наведеним условом онемогућујете учешће већег броја понуђача с обзиром да 
увидом у ваше претходне истоврсне набавке видимо пријаву само 1 понуђача 
(претходна ваша набавка фасцикли је постигла енормно високу цену издвојених 
средстава из Буџета РС како се пријавио само 1 понуђач?) 
 
 

3. Одговор Комисије: 
Услов који се односи на финансијски капацитет се одређује посебно и разликује 
за сваку набавку. Приликом одређивања наведеног услова, наручилац није 
поступио супротно одредбама Закона о јавним набавкама.  
Процењена вредност јавне набавке биће саопштена понуђачима приликом 
отварања понуда. 
  

4. Питање заинтересованог лица. 
На страни 17/35 као услов пословног капацитета за 2012, 2013, 2014 годину 
тражите 15.000.000,00 динара укупно за три године. Није ли то нелогично у 
односу на претходни услов тј. финансијски капацитет? 
 



4. Одговор Комисије: 
Финансијски капацитет се односи на пословање понуђача уопште, док се 
пословни капацитет односи на послове понуђача који су реализовани у области 
предмета јавне набавке. Дакле, пословним капацитетом, понуђач доказује 
реализацију послова у области предметне јавне набавке и то у вредности која је 
примерена предмету и вредности исте.   
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 

објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 
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Mu"o-

IIpe4uer: Ilpenopyna

3axonou o jannuv na6aexa\aa (<Cnyx6enu r:racrl.tx Perry6lrExe Cp6uje> 6poj

124112), unauou 8. pery,rucaH je nojau pesepeucaue janne Ha6aaxe, rojn npe4aufa 4a:
<Hapyvu:raq Moxe cflpoBecr]r nocrynaK jarue Ha6aaxe y xojelt uory yqecrBoBaru

caMo ycraHoBe, opraHu:aquje, yApyx(el6a unH npuBpeAHll cy6jerru 3a paAHo

ocnoco6.manane, npoQecnonanry pexa6uluraqltjy I{ 3ano[IJr,aBalbe nuqa ca ̂
v HBarr.rAr{TeToM, aKo Ta JII4Ua UUUe najlrane 30To sanocteuux, IIpu qeMy cBI4 yqecHltllt] y

sajegur.rvxoj noHyAlI LI cnu no4u:rofauu naopajy aa 6yAy lls Hane4er're rpynaqnje.
V crryuajy Ha6asxe u: crasa 1. osor qnaHa Hapyqqnau je 4yxaH ,qa y no3nBy 3a

rro,4HotrIerr,e norryAa HaBeAe Aa ce cnpoBoAH peseperacaHa jaeua na6ae(a).
C rurra y re:u, MnuncrapcrBo 3a paA, 3anourtaBalbe, 6opavra u coqujanHa nuralsa

npenopyvyje 4a 6n norenqrajalHl.I Hapyquoult y6yayhe rpe6alo ga y:lty y o6sup uoryhuocr
pea:iu:aqrlje pesepaucanux jaenlrx Ha6asru.

Ha cajry Mnultcrapcrra 3a paA, 3alrorxJtanarce, 6opauxa I coquja,rHa nurar+a
nocroju cnucar npe.qy:eha sa npotfecuoHaany pexa6luuraqujy u sanou.naran e oco6a ca
rlHBaJrr.rar.rreroM ca saNeho14 Ao3BotroM 3a paA.

Ouexyjeruo 4a here yoaNlrrn npenopyKy Muuucrapcrea, a cBe y ql'uby npeAy3I'IMalLa

Mepa 3a [rro sehe aHfDKoBaILe ornx npegyseha, IrITo 3a xpajn ll pe:ynrar unaa

npoSecraoHanny pexa6u,ruraqrzjy H 3anoIrIJT,aBalbe oco6a ca HHsarl-r.ql4TeroM'

C nourroaau,eu,
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