
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40492-436/2013
Датум:19.09.2013.

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. 
Одговоре на питања понуђача можете сматрати саставним делом конкурсне 
документације, и изменама и допунама конкурсне документације.

Питање 1: Као додатни услов тражили сте да понуђач располаже са довољним 
кадровским капацитетом, тј. са најмање 30 запослених на неодређено или одређено 
време. При томе, навели сте занимање и стручну спрему за само 9 запослених. Да ли је 
за ову јавну набавку заиста неопходно 30 запослених? У случају да јесте, с обзиром да 
нисте навели потребна занимања (стручну спрему) за 21 запосленог, молимо вас да то 
урадите сада.

Одговор: За предметну јавну набавку јесте непоходно минимум 30 запослених, у 
супротном то не би било ни захтевано.
Осталих 21 запослених могу бити било којег занимања и стручне спреме, обзиром да 
то у конкурсној документацији није дефинисано (наручилац то није ни обавезан да 
уради). 

Питање 2: Зато је као услов тражено да најмање 30 лица буде запослено на неодређено 
или одређено време? Поставља се питање сврсисходности, а из разлога то се уговор 
може реализовати и са лицима која имају нпр. уговор о делу. Овим се понуђачима 
намеће одређени вид сарадње са трећим лицима (уговор о раду) на неодређено или 
одрешено време.
Напомињемо да је у оваквом случају републичка комисија заузела став у корист 
понуђача у многим својим одукама, једдна од њих је решење бр. 4-00-1225/2012 од 
12.09.2012. Из истог разлога споран је услов да понушач има најмање 2 запослена 
графичка дизајнера, једног монтажера, 3 радника на штампи и доради (офсет штампа) и 
три радника на штампи и доради (дигитална штампа). 

Одговор: Наручилац захтева да понуђач располаже са 30 лица запослених на 
неодређено или одређено време, или ангажованих по другом основу (уговор о делу, 
уговор о повременим и привременим пословима и сл.). 
Напомињемо да ће се узети у обзир само радници запослени код понуђача пре датума 
објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку, а кад су у питању 
радници ангажовани по уговору о делу, у обзир ће се узети само радници ангажовани 
код понуђача најмање 3 месеца пре датума објављивања позива за подношење понуда 
за ову јавну набавку.

Питање 3: Зашто се као услов траже 2 графичка дизајнера, када предмет јавне набавке 
није дизајн већ само израда материјала?

Одговор: Графички дизајнери (као и монтажер) се траже како би са дизајнером 
наручиоца проверили и потврдили техничку исправност фајлова и дали потврду да су 
фајлови исправни и да могу да иду у штампу.



Питање 4: Која је функција графичког монтажера у времену када се ради електронска 
монтажа и када ви достављате cd са готовом пропремом? Напомињем да електронску 
монтажу ради оператер на компјутеру, а не графички монтажер (занимање које нема 
употребу у графичкој индустрији већ 10 година).

Одговор: Погледајте одговор на претходно питање. Поред тога, напомињемо да је 
под тачком 8, на страни бр.16 конкурсне документације наведено да '' Званичан назив 
радног места у систематизацији понуђача не мора да буде идентичан са профилом 
радника које наручилац захтева у конкурсној документацији, али из самог назива 
радног места и/или из приложених доказа за запослене, мора се недвосмислено видети 
да је одређени радник оспособљен да обавља и послове које је наручилац захтевао .''
То практично значи да у списку запослених можете набести и оператера на 
комјутеру који је оспособљен за послове монтаже.

Питање 5: С обзиром да сте посебно тражили раднике за офсет дораду, а посебно 
раднике за дигиталну дораду, молимо вас да нам кажете на основу чега сте направили 
такву поделу јер по свим стандардима графичке индустрије таква подела не постоји, а 
реч је о потпуно истим техникама?

Одговор: У питању је техничка грешка, последња алинеја под тачком 8, на страни 
бр.16 конкурсне документације (''- најмање три радника на штампи и доради 
(дигитална штампа)''), је сувишна и брише се из конкурсне документације.

Питање 6: Због чега тражите раднике на дигиталној штампи када иста није предмет 
јавне набавке, а и машине за дигиталну штампу нисте ни тражили у конкурсној 
документацији?

Одговор: Погледајте одговор на претходно питање.

Питање 7: Које звање по вама треба да имају по вашим стандардима радници 
запослени на дигиталној штампи и доради, а који су тражени у конкурсној 
документацији?

Одговор: Погледајте одговор на питање бр. 5.

Питање 8: У конкурсној документацији , у тачки 2.7. предвиђено је да рок извршења  
услуге/испоруке не може бити дужи од 7 радних дана од дана пријема наруџбине, а да 
се испорука врши сукцесивно према динамици и количинама које одреди наручиоц.
Зашто је рок с обзиром на количину услуга не основано кратак, да ли имате неку 
заказану конференцију, промоцију, сајамски догађај и ако имате који су то датуми?

Одговор: Рок извршења услуге/испоруке не може бити дужи од 15 радних дана од 
дана пријема поруџбине. Само у изузетним случајевима, када хитност налаже, рок 
извршења услуге/испоруке не може бити дужи од 7 радних дана од дана пријема 
поруџбине, с тим што ће то наручилац благовремено унапред најавити добављачу.



Питање 9: Шта спречава наручиоца да из 2 пута захтева извршење комплетне 
испоруке? При томе, ниједна штампарија, чак и група штампарија не би била у 
могућности да испуни уговорену обавезу у тако кратком року, осим да захтевани 
материјал није одштампан.

Одговор: Да је наручилац у могућности да из 2 пута реализује предметну набавку, то 
би било наведено у конкурсној документацији, међутим то је немогуће, с обзиром на 
непредвидивост потреба наручиоца за предметним услугама и немогућност 
планирања истих, јер оне превасходно зависе од објективних фактора а не од воље 
наручиоца, а то посебно добија на тежини кад се узме у обзор дуг рок важења уговора 
(годину дана).
Током низа претходних година, сваки добављач који нам је пружао предметне услуге је 
уредно и на време испуњавао све своје уговорне обавезе под истим условима.

Питање 10: Да ли сматрате да је спорно то што нисте навели динамику извршења 
услуге?

Одговор: Не. Погледајте одговор на претходно питање. Динамика извршења 
предметних услуга је у овом тренутку непредвидива.

Питање 11: Молимо Вас да нам у што краћем временском року доставите приказе 
идејних решења, jpg или pdf за 32/13 – услуга штампања информативног и 
пропагандног материјала да би смо што прецизније извршили процену трошкова 
штампе, боје и осталог утрошеног материјала.

Одговор: У овом тренутку, наручилац нема техничких могућности да доставља 
понуђачима тако велике фајлове са идејним решењима, али уколико је неопходно,
понуђачи могу извршиту увид у узорке овог материјала у просторијама наручиоца, на 
адреси Дечанска бр. 8, Београд, 3. спрат, канцеларија 7, особа за контакт: Драгица
Поповић, и  то радним данима у периоду од 12-13 часова.

Питање 12: У вези са достављањем потврде о домаћем пореклу робе за коју сте рекли 
да није неопходно да је приложимо у склопу понуде.
Шта се дешава уколико неко од понуђача ипак достави потврду о домаћем пореклу 
робе? Да ли су остали понуђачи који је у моменту подношења понуда не приложе у 
подређеном положају и да ли се њихове понуде елиминишу чак иако буду повољније тј. 
да ли је довољна само изјава да нуде робу домаћег порекла и да могу накнадно донети 
доказ с обзиром да постоји процедура вађења која траје извесно време код Привредне 
коморе?

Одговор: Као што смо Вам већ одговорили, члан 86. став 9. ЗЈН, прописује следеће:
''Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре 

рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као 
прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.''

С'поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку
Милош Регељац

      


