
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 

Комисија за јавне набавке мале вредности 

Дел. бр. 472/1-432-325. 

13.03.2017. 

П о ж а р е в а ц 

 

  СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 
                                           КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 
Предмет: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 
МВ 1-2017 (1.2.1 у Плану  набавки за 2017. годину) 
 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну 
набавку број ЈН МВ 1Ш-2017 (1.2.1 у Плану  набавки за 2017. годину) – 
штампање књига, каталога, монографија и публикација, ОРН:79820000 - 
доставило је наручиоцу писани захтев путем email-а дана 09.03.2017. године у 
18,35 часова, (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној 
документацији назначено да се сви захтеви за додатним информацијама путем 
email-a, шаљу само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 
10,00-14,00 часова). 

 С обзиром на напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 
63. став 3.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) почиње да тече 10.03.2017. године.  

Заинтересовано лице може у складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним 
набавкама, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем конкурсне документације, при чему може да 
укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке или неправилности у 
конкурсној документацији, у року утврђеном поменутим чланом Закона. При 
томе је заинтересовано лице дужно да то учини на начин на који се одвија 
комуникација између странака у доброј пословној пракси, на цивилизован и 
пословично културан начин, а не да употребљава у писаном или усменом 
разговору неразумљиве и подругљиве изразе, инсинуације или претње. Такав 
начин поступања је, у озбиљном пословном свету, санкционисан одговарајућим 
законским прописима. 

   
Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећa питањa: 
 

 
ПИТАЊЕ :  

1. „Baš nas zanima ko u Požarevcu ima 3 iso standard cccc.“ 
 
 ОДГОВОР:  

1.  Наручилац не располаже сазнањем да ли ко од евентуалних и могућих 
понуђача (заинтересованих лица) у предметној јавној набавци мале вредности 
на територији града Пожаревца располаже траженим пословним капацитетом у 
погледу усклађивања пословања са важећим стандардима, наведеним у 
Одељку 3.2: Додатни услови за учешће у поступку, у предметној јавној 
набавци. Наручилац, међутим, претпоставља да на територији Републике 



Србије постоје потенцијални понуђачи који испуњавају  додатне услове у 
погледу пословног капацитета, тражене у конкурсној документацији предметне 
јавне набавке. Сагласно чл. 76. Закона о јавним набавкама, наручилац има 
право да одреди додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, што је 
исти и учинио, те је, имајући у виду значај публикација које у свом 
дугогодишњем искуству објављује, као резултат озбиљног истраживачког и 
научног рада, утврдио додатни услов и у погледу пословног капацитета 
извршилаца. 
 
ПИТАЊЕ:  

2. „Kakve su to gluposti sa kilometrima i udaljenošću za koje dajete 50 
pondera a cena 20 pondera? Da li tim uslovom diskriminišete ponuđače?“   
 
ОДГОВОР:  

2.  У погледу утврђивања критеријума за доделу уговора, наручилац се 
руководио одредбама чл. 12, 84. и 85. Закона о јавним набавкама и водио 
рачуна о начелу једнакости понуђача, као и о томе да одређени услови не 
доведу до националне, територијалне, предметне или личне дискриманције 
међу понуђачима.  

Међутим, према коментару измењеног и допуњеног Закона о јавним 
набавкама, начело једнакости се мора сагледати имајући у виду конкретан 
предмет јавне набавке и околности које су у вези са извршењем конкретног 
уговора. Према истом тумачењу законодавца, свако територијално ограничење 
не представља и повреду начела једнакости понуђача, што је потврдила 
Републичка комисија када је у једном од својих решења, бр. 4-00-523/2013. од 
22.05.2013. године, дала објашњење да се „не сматра дискриминацијом сваки 
услов у погледу територијалног ограничења“.   

При томе, водећи рачуна да критеријуми немају  дискриминаторски 
карактер, наручилац је имао у виду и да исти буду у логичкој вези са предметом 
набавке. Такође,  наручилац је имао у виду и  „трошковну економичност“, 
односно настојао да путем утврђених критеријума смањи трошкове реализације 
набавке. У логичкој вези са предметом набавке стоји непходност да техничи 
уредник – представник наручиоца, буде присутан приликом израде прелома и 
техничког дизајна публикација које су предмет набавке, а што је предвиђено 
моделом уговора, као саставним делом конкурсне документације. Из наведених 
разлога, а с позивом на поменуто решење Републичке комисије, наручилац је 
предвидео и дефинисао додатни услов удаљености од седишта наручиоца, јер 
би другачији захтев подразумевао додатне трошкове радног  времена које 
треба одговорни запослени наручиоца, као технички уредник, да проведе на 
раду изван седишта наручиоца, приликом припреме рукописа публикација у 
седишту извршиоца (дневнице, нпр.), као и додатне трошкове финансијских 
средстава које би требало издвојити на име превоза истог лица од седишта 
наручиоца до седишта извршиоца. С обзиром на то да су финансијска средства 
за реализацију ове набавке обезбеђена са стране извора 01 – приход од 
буџета, као таква распоређена у финансијском плану наручиоца за 2017. 
годину, то је наручилац на овај начин настојао да се што рационалније и 
економичније односи према финансијским средствима које му оснивач 
обезбеђује за редовно, текуће пословање и обављање основне делатности.   

На основ изнетог,  утврђивање критеријума удаљености извршиоца од 
седишта наручиоца произилази из непосредне и логичке везе са предметом 



набавке,  из ког разлога је, у складу са одредбама важећег Закона о јавним 
набавкама,  и утврђен у конкурсној документацији предметне јавне набавке 
мале вредности. 
 
 
 
 
 
 
ПИТАЊЕ:  

3.  „Količine? Okvirne količine?“   
 
ОДГОВОР:  

3. Питање број 3. потенцијалног понуђача није сасвим разумљиво.  

Наручилац је у конкурсној документацији  - Oбразац бр. 12: ОБРАЗАЦ 

СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  са упутством како да се попуни,  и  Oбразац бр. 17: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ШТАМПАЊА  ЗА ПОТРЕБЕ  ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ, тачно навео број и врсту публикација које су предмет 

јавне набавке, као и количину по јединици мере односно тираж за сваку врсту 

публикације.  „Оквирне количине“ нису предвиђене.   

 На тај начин је наручилац поступио у складу са чл. 70. ст. 2. и  чл. 71. ст. 1. 

тачка 2) Закона о јавним набавкама, у погледу општих правила и одређивања 

техничких спецификација услуге у предметној јавној набавци мале вредности. 

 
ПИТАЊЕ:  

4. „Niste čuli da je izmenjen zjn u 2015. godini.“   
 
ОДГОВОР:  

4. Наручилац је чуо да је измењен Закон о јавним набавкама у 2015. 
години, те се благовремено, у циљу правилног свог поступања, у погледу 
предмета набавки упознао са изменама и допунама истог, те исти Закон, са 
свим изменама и допунама, већ примењивао у пословима набавки током 2016. 
године. У складу са свим изменама и допунама Закона о јавним набавкама, 
наручилац је  започео поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1Ш-2017: 
услуга штампања књига, каталога, монографија и публикација, а у складу са 
тиме и сачинио конкурсну документацију у предметној јавној набавци. У 
предметној конкурсној документацији је јасно  (пример: стр. 12. Одељак 2.20: 
Измене и допуне уговора) назначено да је иста сачињена на основу Закона о 
јавним набавкама објављеног у Службеном гласнику РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, 

као и на основу подзаконских прописа у области јавних набавки донетих на основу 

Закона о јавним набавкама, током 2015. године. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.arhivpozarevac.org.rs. 

 

                        

                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 
 

http://www.arhivpozarevac.org.rs/
http://www.pozarevac.rs/

