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Омладински савез удружењe  
„Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ 
Народног фронта 35 
Нови Сад 
Датум: 31.03.2017. године 
Број: 52/2017.2.1 
 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у поступку ЈНМВ: 02/2017 
 
У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), благовремено објављујемо одговоре на 
постављено питање на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и на 
интернет страни наручиоца (www.opens2019.rs). 
 
 
„Из ког разлога у оквиру додатних услова предметне јавне набавке захтевате 
ДИГИТАЛНИ ИНК ЈЕТ ПЛОТЕР ЗА ПЛОЧАСТЕ МАТЕРИЈАЛЕ СА 6 БОЈА И  
МОГУЋНОСТИМА ШТАМПЕ СА ОБЕ СТРАНЕ, као и ДИГИТАЛНИ ИНК ЈЕТ ПЛОТЕР СА 4 
БОЈЕ ШИРИНЕ ДО 3.2 М обзиром да у оквиру самог предмета јавне набавке, 
ниједна од ставки предвиђених за услуге штампања није плочасти материјал, нити 
материјал ширине 3,2 м... 
 
На основу горе изреченог, сматрамо да кршите чл. 10 и 12 Закона о јавним 
набавкама, директном дискриминацијом потенцијалних понуђача, као и 
фаворизовањем одређеног понуђача. Из тог разлога, захтевамо  да наведена два 
услова избаците из неопходних додатних услова, обзиром да ниједна од ставки 
предвиђених предметном набавком неукључује неопхоност постојања наведене 
опреме. 
 
Такође Вас молим, да појасните Ваш начин пондерисање понуда јавне набавке, 
подељених у 6 целина, обзиром да на тај начин подстичете потенцијалне 
злоупотребе понуђача у оквиру самог формулисања понуда. 
Добронамерна сугестија Наручиоцу би била, уколико жели да остане при 
наведеној формулацији јавне набавке, да наведене целине подели у партије.“ 

 
 

- Захтевани додатни услови у смислу техничког капацитета су у предметној 
јавној набавци оправдани имајући у виду да је у табеларном делу 
спецификације I. (образац понуде) под ставком 10. предвиђено штампање 
на плочастом материјалу, док је у табеларном делу спецификације VI. 
(образац понуде) предвиђено штампање зидне графике „mesh“ који је 
велике димензије, а које је, из естетских и функционалних разлога  
потребно израдити у што мањем броју делова. 
Имајући у виду горенаведено у смислу оправданости додатних услова 
сматрамо да не постоји дискриминација потенцијалних понуђача, те да су 
услови за учешће у поступку у логичкој вези са предметом јавне набавке и 
потребама Наручиоца. 

- Критерујум за доделу уговора је дефинисан у складу са чл. 84. и 85. Закона 
о јавним набавкама, није дискриминаторски и стоји у логичкој вези са 
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предметом јавне набавке, имајући у виду различите јединице мере којим се 
одређују артикли захтевани предметном јавном набавком, те различитом 
ценом у зависности од материјала на којем се врши штампање. Начин 
пондерисања понуда је објашњен у делу V. Конкурсне документације ЈНМВ: 
02/2017.  

 

 
ОПЕНС Нови Сад 

 
 

 
 
 


