
 

 

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Штампање 

монографија, часописа, приручника, постера, промотивног 3Д материјала и др. број 

ЈНМВ 14/ 2019 

 

Питање 1. 

ISO 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  

Члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама се односи на позитивне правне прописе који се 

између осталог односе и на заштиту животне средине, а које је понуђач у смислу овог 

закона у обавези да поштује, док стандарди квалитета нису обавезни, али их наручилац 

може захтевати кроз додатне услове на основу члана 76. ЗЈН, а у складу са чланом 13. ЗЈН 

(„Наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно који 

минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење 

потрошње енергије – енергетску ефикасност...“) 

Конктретно, у овој јавној набавци наручилац их је захтевао као доказ да понуђач послује у 

складу са чланом 13. Закона о јавним набавкама. 

 

Питање 2. 

ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом – који тачно сертификат тражите 9001:2008, 

9001: 2015?  

Такође напомињемо да све потребне ISO стандарде имају произвођачи папира и они су 

свакако наведени у техничком листу папира. Како гаранцију квалитета могу обезбедити 

само произвођачи тражених добара, тражени стандард ISO 9001 се тиче искључиво самих 

произвођача, а не понуђача.  

Одговор: 

У Конкурсној документацији на страни 12/44 (Додатни услови) је наведено да се тражи 

стандард 9001:2008. 

ISO стандарде Наручилац захтева као доказ испуњења додатних услова, а у складу са чл. 

13. и чл. 76. Закона о јавним набавкама. 

 

Питање 3. 

ISO 50001:2011 (Систем менаџмента енергијом) само за Партију 1. Због чега тражите овај 

стандард само за Партију 1.? Каква је логика овог сертификата са конкретном јавном 

набавком? У Партији 1. имате 90 % канцеларијског материјала што значи да су готови 

производи  које понуђачи не производе већ купују од произвођача, а произвођачи свакако 

имају све потребне стандарде. 

Одговор: 

Сертификат ISO 50001:2011 је тражен само за Партију 1. из разлога јер је у Партији 2. 

заступљена једноставна техника штампе - тампон штампа, сито штампа или ласерска 

гравура, штампају се мале површине на различитим материјалима и у малим количинама, 

па је и сам поступак и процес израде производа једноставнији.  



 

 

Јавна набавка мале вредности 14/2019 – се односи на штампање монографија, часописа, 

приручника, постера, промотивног 3Д материјала и др., а не на канцеларијски материјал. 

Сходно томе сертификат 50001 је сертификат који има за циљ да докаже да један субјект у 

свом пословању има успостављен систем којим побољшава енергетски учинак, при чему 

се мисли на трошкове везане за енергију, смањење гасова са ефектом стаклене баште и 

друге утицаје на животну средину. Такође, и приликом одређивања овог капацитета, 

Наручилац је пошао од начела обезбеђивања енергетске ефикасности, односно од члана 

13. Закона о јавним набавкама који прописује да је наручилац дужан да набавља добра, 

услуге и радове који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску 

ефикасност. 
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