
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 32/13 - набавка услуге 
штампања информативног и пропагандног материјала, у складу са чланом 63. став 3.
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12), достављамо вам одговоре:

Питање 1: Потребно нам је додатно појашњење у вези јавне набавке 32/13. У техничкој 
спецификацији предмета јавне набавке, ставка 21. ОМОТИ ЗА ЗАХВАЛНИЦЕ, наводи 
се да је формат А4, да ли је то склопљен формат, тј да ли је расклопљен формат А3? Да 
ли имате алтернативну варијанту материјала или је хампласт једина опција?

Одговор: За омоте за захвалнице у питању је склопљен формат А4, тј. расклопљен А3,
а што се тиче материјала у питању је хампласт сребрни или бордо или адекватна 
замена нпр. пластификација сива или бордо, сјајна.

Питање 2: Да ли је потребно доставити потврду о домаћем пореклу робе?

Одговор: Није неопходно доставити потврду о домаћем пореклу робе, у склопу 
понуде. У случају да неки од понуђача достави потврду о домаћем пореклу робе, 
наручилац ће поступити у складу са чланом 86. став 9. ЗЈН.

Питање 3: Да ли смо обавезни да преузмемо од вас оригиналну конкурсну 
документацију или можемо користити документацију скинуту са вашег сајта или 
портала?
Да ли је понуда припремљена на таквој документацији валидна или мора бити 
оригинално преузета од вас?

Одговор: Понуда припремљена на документацији која је преузета са нашег сајта или 
Портала УЈН је валидна. Нараавно, забрањено је мењати садржину и форму 
документације и образаца који су саставни део конкурсне документације, приликом 
попуњавања и штампања. 

Питање 4: С обзиром да се не уписујемо у регистар правних лица - о чему ћемо донети 
потврду - да ли да заокружимо у Табели ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА НА СТРАНИ 12/51 
Поље ДА или НЕ ?
Ми доказ доносимо што би значило да би требало да заокрузимо ДА али с обзиром да 
се не уписујемо можда би требало ставити НЕ што би нас можда довело до 
елиминације због неиспуњености услова.
Молим Вас за савет у вези попуњавања ове табеле на страни 12/51.

Одговор: Табела ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА НА СТРАНИ 12/51 не мора да се доставља 
у склопу понуде, она је само део конкурсне документације и користи понуђачима да 
лакше припреме понуду, тако да нису обавезни да је попуњавају и достављају у склопу 
понуде.



Питање 5: У вези доказа који се односи на технички капацитет навели сте да машине 
морају бити јасно изказане и назнацене - да ли је довољно да се у копији каритце 
основних средстава исте обележе маркером ?

Одговор: Да.

Питање 6: У вези основних услова које сте навели на страни 12/51 под ставком бр. 2, у 
делу кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, као доказ захтева се:

а. Уверење Основног суда – за кривична дела за која је као главна казна предвиђена 
казна затвора до 10 и 10 година,
б. Уверење Вишег суда - за кривична дела за која је главна казна предвиђена казна 
затвора преко 10 година,
ц. Уверење Вишег суда - за дела организованог криминала

Да ли је потребно доставити 3 одвојене потврде са овако експлицитним текстом, с 
обзиром да потврде које смо до сада вадили и које издају Први основни суд и Виши суд 
у Београду гласе овако:

НА ОСНОВУ ПОДАТАКА У ЕЛЕКТРОНСКИМ УПИСНИЦИМА ЕВИДЕНЦИЈЕ 
ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА И ВИШЕГ СУДА У БЕОРАДУ, ИЗДАЈЕ СЕ У СМИСЛУ 
ЧАНА 32. ЗАКОНА О КРИВИЧОЈ ПРАВНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНИХ ЛИЦА 
УВЕРЕЊЕ ДА
ПРАВНО ЛИЦЕ XX НИЈЕ ОСУЂИВАНО ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
ПРВОГ ОСНОВНОГ И ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ

Одговор: Под тачком 2 (на крају), на страни 12 конкурсне документације, након три 
наведене захтеване потврде, наведена је и Напомена: ''правна лица која имају седиште 
у Београду достављају само Уверење Основног суда из Београда и Вишег суда из 
Београда.'' 
Потврда која садржи текст који сте цитирали, довољан је доказ о испуњености 
прописаног услова. Једна потврда се може односити и на надлежност више судова.

Питање 7.: У вези доказивања пословног капацитета на стр 14/51 навели сте да се 
морају обухватити последње три године - посматрано од 30.08.2013. па уназад - да ли 
то значи да можемо доставити податке о услугама штампе и за период од 01.01.2013-
30.08.2013. или не ? Да ли је у том случају потребно доставити податке и за 2010. 
годину?

Одговор: Биће узете у обзир искључиво референце, тј. услуге које су пружене у 
периоду од 30.08.2010. до 30.08.2013. године, тј. три године од објаве јавног позива, 
уназад.

С'поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку
Милош Регељац

      


