
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8 

Број: 0094-40492-168/2014 

Датум: 06.06.2014. 

 

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 57/14 - набавка услуга – 

штампање публикације ''Послови'', у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12), достављамо Вам одговоре: 

 

 

Питање 1:  Као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке наручилац је навео ''Да 

понуђач располаже (као власник, закупац или корисник по другом основу) са довољним 

техничким капацитетом, и то са најмање:  

а) пословни простор, минималне површине од 500 м2 

б) возила, минимум 2 комада 

ц) штампарске машине:  

- новинска ротациона штампарска машина 

- ЦТП 

д) дорадне графичке машине: 

- дорадна машина са кламером, трорезачем. 

Као доказ за располагање захтеваним минималним техничким капацитетом, понуђач 

доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац 1 – технички капацитет (опис 

понуђачеве техничке опремљености). Уколико понуду подноси група понуђача, технички 

капацитети се сабирају приликом оцењивања испуњености услова. Уколико понуду 

поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач самостално мора испуњавати овај услов, док 

подизвођач то није у обавези.'' 

Питање: Да ли поред попуњеног Обрасца 1 који је саставни део конкурсне документације 

понуђачи треба да доставе и доказе на основу којих ће наручилац потврдити наводе из 

Обрасца 1, односно да ли треба да се доставе и копија власничког листа за непокретност, 

картице основних средстава понуђача за машине и копије саобраћајних дозвола за возила?  

  

Одговор: Не. Понуђачи треба да доставе само Образац 1 као што је наведено у 

конкурсној документацији. 

 

Питање 2: Као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке наручилац је навео ''Да 

понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, најмање 15 запослених или 

ангажованих радника у складу са Законом о раду, од чега: - најмање два радника на 

штампи, - најмање једног радника на доради, - најмање једног радника на паковању. Као 

доказ за располагање захтеваним минималним кадровским капацитетом, понуђач доставља 

попуњен, потписан и печатом оверен Образац 2 – кадровски капацитет (списак запослених 

или по другом законском основу ангажованих лица) који су квалификовани и који могу 

бити непосредно ангажовани на извршењу уговорних обавеза насталих по основу ове јавне 

набавке. Уколико понуду подноси група понуђача, кадровски капацитети се сабирају 

приликом оцењивања испуњености услова. Уколико понуду поднесе понуђач са 

подизвођачем, понуђач самостално мора испуњавати овај услов, док подизвођач то није у 

обавези''. 



Питање: Да ли поред попуњеног Обрасца 2 који је саставни део конкурсне документације 

понуђачи треба да доставе и доказе на основу којих ће наручилац потврдити наводе из 

Обрасца 2, односно да ли треба да се доставе уговори о раду за запослене наведене у 

Обрасцу 2 односно копије радних књижица? 

Одговор: Не. Понуђачи треба да доставе само Образац 2 као што је наведено у 

конкурсној документацији. 

Питање 3: У делу конкурсне документације 1. Општи подаци о јавној набавци и о 

предмету јавне набавке, део 1.6. опис предмета набавке, наведено је ''Набавка услуге 

штампања публикације ''Послови''. Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу. Шифра из Општег речника набавки: 

79810000 – Услуге штампања.''  

У члану 2. модела уговора који је саставни део конкурсне документације наведено је '' Члан 

2. Уговорну цену чини прихваћене јединичне цене услуге из Обрасца понуде и 

утврђене потребе (количине) за предметним услугама које дефинише Наручилац. 

У цену су урачунати и трошкови испоруке на локацијама Наручиоца и осталим 

локацијама, наведеним у Дистрибутивној листи.  

Укупна уговорна вредност износи до ____________________ динара без ПДВ-а 

(попуњава Наручилац на основу података из понуде), односно _____________________ 

са ПДВ-ом (попуњава Наручилац на основу података из понуде) на годишњем нивоу. 

Уговорне цене су фиксне током читавог периода важења овог Уговора и не могу се 

мењати. 

Укупне годишње количине из Обрасца понуде су оквирно дате и нису обавезујуће за 

Наручиоца. Обрачунате су на основу просечних количина које су израђиване током 

претходне године (2013.).  

Одступања стварно поручених количина по овом Уговору у односу на исказане 

количине по обиму страна у Обрасцу понуде су могућа и дозвољена, без пробијања 

укупне уговорне вредности из става 3. овог члана. 

Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средства из става 3. овог члана. 

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно 

плаћања у 2014. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених планом за 2014. 

годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2015. години, Наручилац ће 

вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

финансијског плана за 2015. годину. 

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде 

доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим Уговором, неће 

се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе.'' 

Питање: Имајући у виду процењену вредност јавне набавке од 10.000.000,00 динара и 

чињеницу да су тражене годишње количине оквирне, те да ће се плаћања вршити само 

у складу са расположивим средствима Наручиоца, да ли ће бити прихватљива понуда и 

она чија укупна понуђена цена (за оквирне количине) премашује процењену вредност 

јавне набавке од 10.000.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а? 

 
Одговор: На основу члана 33. став 1. тачка 33. ЗЈН прихватљива понуда је понуда која је 

благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, 

која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази 

износ процењене вредности јавне набавке. 

Сходно члану 107. став 4. ЗЈН, у отвореном поступку наручилац може доделити уговор 

понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке 

ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим 

понудама веће од процењене вредности јавне набавке. 



 

 
Питање 4: У делу конкурсне документације 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ 

САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ наведено је ''на понуди мора бити наведен назив, број јавне 

набавке (са назнаком ''Понуда за јавну набавку број 57/14, набавка услуге одржавања 

фотокопир апарата – не отварати''), назив и адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 

Београд) и назив и адреса понуђача.'' 

Питање: имајући у виду да је предмет јавне набавке услуга штампања, да ли је у делу 

конкурсне документације 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА 

ПОНУДЕ дошло до техничке грешке код навода да се на коверти (понуди) наведе '' набавка 

услуге одржавања фотокопир апарата''? 
 
Одговор:  Да, у питању је техничка грешка.  

 

Питање 5: Конкурсном документацијом, део који се односи на техничке карактеристике 

предмета јавне набавке, наведено је да се публикација ''ПОСЛОВИ'' штампа у тиражу од 

30.000 примерака по броју а да обим броја варира од 32/112 страна односно од 2 до 7 

штампарских табака. У обрасцу понуде су дате и евентуалне количине бројева односно 

укупни тиражи. Имајући у виду да је тираж сваког од часописа 30.000 примерака без 

обзира на обим, да ли је могуће да наручилац као упоредиву цену за избор најповољније 

понуде да узме цену за један од обима наведених у техничким карактеристикама (да одреди 

један од 2-7 табака) и тираж од 30.000 примерака? Ово зато што се цена по примерку 

часописа сразмерно повећава односно смањује у зависности од броја табака. Свакако је 

утврђен тираж за сваки број 30.000 примерака а да ли ће се у току године штампати један 

или 14 бројева часописа та чињеница није од утицаја на цену примерка часописа. Ставка 

''УКУПНО'' наведена у обрасцу понуде није релевантна за избор најповољније понуде. 

Одговор: Критеријум за доделу уговора дефинисан је тачком 2.12. Конкурсне 

документације , тј. приликом рангирања понуда посматраће се укупна, односно збирна 

понуђена цена (збир укупних понуђених цена без ПДВ – а за позиције од редног броја 1. до 

редног броја 6. из обрасца понуде – страна бр. 24 из Конкурсне документације .) 

 

 

С поштовањем, 

 

Члан комисије за јавну набавку 

Милош Регељац 

 

       


