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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ  У ВЕЗИ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ „ЈНМВ- Услуга штампања публикација, број 1/13“ 
 

Поштована, 

поводом Вашег писменог захтева  у вези са појашњењима поводом додатних услова који 

понуђачи који учествују у поступку јавне набавке мале вредности „ЈНМВ- Услуга штампања 

публикација, број 1/13“ обавештавамо Вас о следећем: 

Конкурсном документацијом су као додатни услови за учешће понуђача у поступку 

јавне набавке мале вредности предвиђени следећи услови: 

1) Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом -остварен приход за 
2012. годину од минимално 3.000.000,00 динара. 
2) Услов: да располаже неопходним техничким капацитетом – да има потребне машине 
за обаљање услуге штампања и да има најмање једно доставно возило за испоруку 
предмета јавне набавке.  
3) Услов:  да понуђач поседује Сертификат о стандарду ISO  9001. 
4) Услов: да располаже неопходним кадровским капацитетом – да има најмање 10                                              

( десет )  запослених лица за обављање услуге која је предмет јавне набвке. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач, доказује     

достављањем следећих доказа: 

1) Оверена копија  Извештаја о Бонитету за 2012. годину (БОН-ЈН) који издаје Агенција 
за привредне регистре. 

              2) оверена листа основних средстава  и копије саобраћајне дозволе за доставно возило. 
3) оверена копија Сетификата о стандарду ISO  9001. 
4) Копије Обрасца на обавезно социјално осигурање (М образац). 

 

1. Доказ за испуњеност првог услова је Оверена копија наведеног документа који издаје 

Агенција за привредне регистре. На Ваше постављено питање да Вам наведени документ горе 

поменути државни орган издаје у електронској форми, одговамо Вам на следећи начин:                      

у складу са чл.79 Закона о јавним набавкама уколико понуђач доставља електронски документ 

на коме је назначено да важи без печата и потписа, онда понуђач доставља  копију документа у 

писаном облику, а уколико није у питању  електронски документ онда понуђач доставља 

оверену копију документа који потписује и оверава орган  надлежан за издавање наведеног 

документа. 

2. На Ваше друго питање и констатацију да документ Сертификат о стандарду ISO  9001 у 

оригиналу има тзв. суви жиг који се не види приликом умножавања (копирања) то Вам 

одговорамо да је Конкурском документацијом прописан као доказ испуњености оог услова 



оверена копија наведеног Сертификата коју оверава надлежни орган на основу увида у 

оригинал документа за чију се фотокопију потврђује да је верна оригиналу. 

Напомињемо да трошкове прибављања наведених доказа сносе понуђачи и да исти 

представљају трошкове припремања понуде у складу са чл. 79 и чл.88 Закона о јавним 

набавкама. 

С поштовањем,  

У Београду, дана 25.09.2013. године. 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности 

„ЈНМВ- Услуга штампања публикација, број 1/13“ 


