
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР. 2 
у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке услуга- 

штампaње едукативног материјала 
ЈНМВ-У-4/19 

 
 

Заинтересовано лице је дана 31. августа 2019. године указало на неправилности у 
Конкурсној документацији: 

 
1. ИСО 14001 – заштита животне средине - захтевани стандард је Наручилац 
дефинисао у обавезним условима према члану 75. ЗЈН, у предметном поступку јавне 
набавке на страни 9/37 и не може исти тражити у додатним условима, према члану 76. 
ЗЈН 

Одговор: 
- На страни 9/37 Конкурсне документације-пречишћен текст: услуга штампања 

едукативног материјала (шифра:ЈНМВ–У-4/19) наведени су под подтачком 4.1. 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,  

- На страни 10/37 су под подтачком 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА као додатни 
услов 4.2.3. Неопходног пословног капацитета наведен је ИСО 14001 – заштита 
животне средине.  
Сходно томе ИСО 14001 –заштита животне средине - захтевани стандард, није 

наведен као обавезан услов у конкурсној документацији за учешће у поступку јавне 
набавке 

 
 

2. ИСО 9001 – систем менаџмент пословања - који тачно сертификат тражите 
9001:2008, 9001:2015? 

Одговор: 
 ИСО 9001:2008 је повучен 30.10.2015. 
 ИСО 9001:2015 објављен 30.10.2015. 

Тражили смо ИСО 9001 
 
 

3. Такође напомињемо да све потребне ИСО стандарде имају произвођачи папира и 
они су свакако наведени у техничком листу папира. Како гаранцију квалитета могу 
обезбедити само произвођачи тражених добара, тражени стандард ИСО 9001:? се 
тиче искључиво самих произвођача а не понуђача 

Одговор: 
 „ИСО 9001 је међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања 
квалитетом у пословној организацији које организација мора испунити да би ускладила 
своје пословање са међународно признатим нормама“. 
 Ми тражимо ИСО 9001 као доказ да понуђач испуњава неопходан пословни 
капацитет. 
 
 
Ова информација се сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.environovisad.rs 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


