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Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку мале вредности број 9/2017 - услуге штампања 

публикација  

 

 
Објашњења – јавна набавка мале вредности број 9/2017 чији је предмет набавка услуге 

штампања публикација 

 
 

 

Овим путем Вам се у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

обраћам и тражим додатну информацију односно појашњење у вези поглавља III 

конкурсне документације које се односи на додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке према чл. 76. Закона о јавним набавкама на стр. 16 од 38 конкурсне 

документације а у вези дефинисаног кадровског капацитета. 

Указујем Вам на изражену неправилност постављених додатних услова и 

позивам Вас да извршите измену конкурсне документације у делу који се односи на 

додатне услове дефинисаног кадровског капацитета.  

 

У вези траженог кадровског капацитета, последњом изменом Ваше 

конкурсне документације предвидели сте да понуђач мора да има( у радном односу 

или на други начин радно ангажовано лице –уговор о делу, ауторском хонорару или 

др) најмање 1 инжењера графичке струке (најмање VII степен стручне спреме). 

Наиме, кадровски капацитет понуђача у поступку јавне набавке, наручилац 

одређује као додатни услов за учешће онда када је за извршење конкретног уговора 

о јавној набавци потребно ангажовање лица са одређеним квалификацијама и то у 

одређеном броју посебно имајући у виду предмет саме набавке.  

Поред општег правила да се доказ испуњености услова одређује примерено  

предмету уговора, количини и намени, Законом о јавним набавкама је као доказ 

кадровског капацитета одређена изјава понуђача којом се према члану 77. став 2. 

тачка 2) подтачка (4) понуђач изјашњава о кључном техничком особљу и другим 

експертима који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима 

одговорним за контролу квалитета.  

Наравно да је у сваком случају целисходно да понуђачи доставе и доказе о 

основу ангажовања, односно о пословном односу између понуђача и физичких лица 

која ће радити на извршењу предметног уговора. Међутим, овако дефинисан 

кадровски капацитет, условљавањем ангажовања радника елиминитарно 

предвиђеног степена струке без иједног рационалног објашњења такве потребе 

наручиоца за предмет конкретне јавне набавке, није у логичкој вези са самим 

предметом конкретне јавне набавкенити је од пресудног значаја за квалитетну и 

успешну реализацију исте. 

Овим путем захтевам да детаљно образложите који је то значај и 



специфичкност предметне јавне набавке  односно који је то оправдан разлог или 

више њих определио Вас као наручиоца да захтевате од понуђача ангажовање 

најмање 1 инжењера графичке струке са најмање VII степененом  стручне спреме? 

 

Као потенцијални понуђач сматрам да овако дефинисан додатни услов  

обесмишљава начело ефикасности и економичности, начело обезбеђивања 

конкуренције као и начело једнакости понуђача обзиром да дискриминише 

понуђаче који би били приморани да за предметну јавну набавку иступају путем 

заједничке понуде ради задовољења овако предвиђеног минимума кадровског 

капацитета.  

Осим тога, као потенцијални понуђач, налазим и да овако дефинисан 

додатни услов кадровског капацитета никако не може бити у логичкој вези са 

предметом конкретне јавне набавке који се односи на услугу штампања 

публикација што само по себи представља готово стандардизовану услугу без 

постојања неког посебног ризика или значаја конкретне јавне набавке а посебно 

имајући у виду најнижу понуђену цену као критеријум за избор најповољније 

понуде уз оправдано и адекватно постављено средство финансијског обезбеђења 

наручиоца. 

Обзиром да се потребе због којих је наручилац покренуо поступак конкретне 

јавне набавке могу апсолутно задовољити и са знатно мањим бројем ангажованих 

радника и при том не нужно и само са дипломираним инжењерима графичке струке 

(са најмање VII степеном стручне спреме) уз горе поменуто средство финансијског 

обезбеђења, сматрам да је императив наручиоца да строго води рачуна о томе да је 

циљ прописивања и дефинисања услова управо и само у томе да се осигура и 

омогући учешће што већег броја понуђача, али искључиво са становишта њихових 

компетентних могућности и способности да реализују конкретан уговор о јавној 

набавци. 

На основу свега наведеног, указујем Вам на изражену неправилност и 

позивам Вас да измените конкурсну документацију у делу дефинисаног додатног 

услова односно потребе ангажовања најмање 1 дипломирана инжењера графичке 

струке (најмање VII степен стручне спреме). 

 

Исто тако у вези траженог пословног капацитета, последњом изменом Ваше 

конкурсне документације предвиђено је да понуђач мора да поседује да поседује 

стандард ИСО 9001 Систем менаџмента квалитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Међутим, како се предмет конкретне јавне набавке односи на услугу 

штампања публикација, уз предвиђено адекватно средство финансијског 

обезбеђења наручиоца, те сматрам да је непотребно постављен овако дефинисан 

пословни капацитет имајући у виду значај самог предмета конкретне јавне набавке. 

 

Наиме, овако неадекватно тражен пословни капацитет кроз поседовање 

сертификата којим се доказује систем менаџмента квалитета услуга и организације 

самог понуђача ИСО 9001 као способности самог понуђача да континуирано 

обезбеђује само то да услуга коју пружа задовољава како потребе и очекивања 

корисника (купаца, добављача па и самих запослених) тако и захтеве важеће 

законске регулативе, није у логичкој вези са предметом конкретне јавне набавке, 

обзиром да конкретан сертификат сам по себи није и не може представљати 

наручиоцу гаранцију потребног нивоа квалитета и одговорности у вршењу саме 

услуге понуђача током трајања конкретног уговора. 

 

На овај начин елиминаторним карактером предвиђеног додатног услова пословног 

капацитета који нема ни једно логичко објашњење његове потребе према значају 

предмета саме јавне набавке, директно повређујете одредбе Закона о јавним 

набавкама односно основне принципе и смисао самог поступка јавне набавке путем 

директног и непотребног ограничавања конкуренције понуђача а тиме и 

економичности поступка посебно имајући у виду начелне правне ставове 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

Како се ваше потребе због којих сте као наручилац покренули поступак конкретне 

јавне набавке могу апсолутно задовољити и без нелогично постављеног додатног 

услова захтеваног сертификата, налазим да је исти неоправдано дефинисан као 

дискриминаторан и да исти није у логичкој вези са предметом јавне набавке, нити 

је исти заиста неопходан за реализацију предмета конкретне јавне набавке имајући 

у виду његов значај и одсуство специфичности. Осим тога, овако дефинисаним 

додатним условом а посебно имајући у виду да критеријум за избор најповољније 

понуде представља најнижа понуђена цена, ограничава се конкуренција и 

условљавају се потенцијални понуђачи да морају поседовати одређене сертификате 

који нису у логичкој вези са предметом конкретне јавне набавке нити је јасно од 

каквог су значаја исти за успешну реализацију конкретне јавне набавке, чиме се у 

супротном понуђачи практично онемогућавају да учествују у предметној јавној 

набавци. 

 

Обзиром на две горе наведено, као заинтересовано лице и потенцијални понуђач, 

захтевам од Вас као наручиоца да детаљније образложите конкретне разлоге 

траженог пословног капацитета а посебно имајући у виду корелацију саме природе 

и смисла траженог стандарда и предмета конкретне јавне набавке.  

 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 



Измена конкурсне документације:  
 

 

Имајући у виду питања и сугестије заинтересованог лица у вези са додатним 

условима за учествовање у поступку јавне набавке, Наручилац је сагледао све 

аспекте истог,  и у циљу омогућавања учествовања што већег броја понуђача  у 

конкретној набавци не ограничавајући никога,  врши  другу измену конкурсне 

документације у делу који се односи на додатне услове на страни 16. конкурсне 

документације, тако што се брише страна 16. конкурсне документације, 

односно не траже се додатни услови у конкретној јавној набавци, већ само 

обавезни услови за учестовање у поступку јавне набавке прописани чланом 75. 

Закона о јавним набавкама.  У свему осталом конкурсна документација остаје 

непромењена. Измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.  

 

Имајући у виду члан 63. став 5.  Закона о јавним набавкама, наручилац 

одређује нови рок за подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 

05.09.2017.године до 09:30 часова. Отварање понуда истог дана, односно 

05.09.2017. године у 11:00 часова. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


