
                        
    РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                         

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/36-19- 05 

     25.10.2019. године 

           Б е о г р а д 

      

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012,14/15 и 68/15)   достављамо  

 

 

ОДГОВОР   

на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за набавку 

хартије, ЈН  бр. 36/19 

 

                                                                                                             

Питања: 

 

1) Питање број  1 

„Као додатне услове, захтевате да пoнуђач поседује стандарде ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 45001. 
Ово су стандарди које можда треба да поседује произвођач папира и они се односе систем 
менаџмента квалитета, заштите животне средине и систем безбедности и заштите на раду. 
Како у Републици Србији не постоји произвођач папира, већ само трговци који папир увезу, 
продају и дистрибуирају на нашем трижту, сматрамо да предметни стандарди нису у логичкој 
вези са предметном набавком, а самим тим, овакав захтев је супротан члану 76, став 6 ЗЈН. 
Посебно из разлога што смо провером на порталу јавних набавки увидели да последњих 7-8 
година нисте имали ове додатне услове, а Ви најбоље знате да ли је неко од испоручилаца у 
поменутом периоду имао проблем да испуни све Уговорне обавезе. Молимо Вас за потврду да 
ћете ове стандарде избрисати из додатних услова и изменити конкурсну документацију, 
поштујући све одредбе ЗЈН.“ 

2) Питање број  2 

„Za javnu nabavku broj JN 36/19 - nabavka hartije u konkursnoj dokumentaciji na strani 4 naveli ste 
kolicine po 1 ris sve stavke. 
 
Da li mozete da nam kazete koje su okvirne kolicine?“ 
 
 

Одговори: 

1) Одговор на питање бр. 1: 

На страни 7/41 конкурсне документације Наручилац је дефинисао да је у сврху доказивања 

испуњености додатног услова по питању пословног капацитета неопходно да ПОНУЂАЧ 

располаже сертификатима: ISO 9001 - Систем менаџмента квалитетом, ISO 14001 - Систем 

менаџмента заштите животне средине, ISO 45001 - Систем менаџмента безбедношћу и здрављем 

на раду. Дакле, захтевани сертификати се односе на ПОНУЂАЧА у предметном поступку, а не на 

произвођача папира. Различити системи менаџмента (управљања) показатељи су пословног 

капацитета компаније која у својству понуђача учествује у поступку, а не произвођача 



опреме/добра који са предметном набавком нема додирних тачака осим ако у њој не учествује као 

Понуђач. 

Неоснован је навод заинтересованог понуђача да предметни стандарди нису у логичкој вези са 

предметном набавком и да је овакав захтев супротан члану 76, став 6 ЗЈН. Наиме, како је у самом 

услову на страни 7/41 конкурсне документације и дефинисано, сви наведени сертификати су 

управо у директној вези са предметном јавном набавком кроз навод да „наведени сертификати 

морају се односити на област сертификације која се односи на предметну набавку односно на 

промет канцеларијског материјала, папира и папирне конфекције.“  

Захтевани системи менаџмента односе се превасходно на испуњење пословног капацитета 

компанија и предузећа које у поступку наступају као Понуђачи, на начин који штити интересе 

Наручиоца, и који Наручиоцу потврђује испуњење одговарајућих међународно признатих 

организационих норми и система управљања а који су усаглашени са савременим принципима 

пословања. Наручилац на овај начин, руководећи се заштитом сопствених интереса, жели да 

обезбеди и осигура квалитет реализације предметне набавке која се врши сукцесивно у периоду 

од две године, на начин који ће Наручиоцу гарантовати да Понуђач коме буде додељен Уговор 

кроз усвојене норме пословања потврђује и гарантује организованост у сопственом пословању, 

поштовање различитих еколошких параметара, све време руководећи се начелима заштите 

животне средине и безбедности на раду. На овај начин, Наручилац жели да буде сигуран да је 

Понуђач способан да предметну набавку изврши у потпуности, правовремено, организовано и на 

прави начин. 

Наручилац остаје при свом захтеву. 

 

2) Одговор на питање бр. 2: 

 

Оквирне количине Наручилац није у могућности да предвиди и зависе од непредвидивог обима 

штампе у време трајања изборног процеса следеће 2020. године. Количине и врсте папира ће бити 

наручиване у зависности од тренутних потреба. 

 

 

 

Напомена: 

Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

Одговори  на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације. 

 

Koмисија за јавну набавку 


