
 

Јавна набавка мале вредности –  

Штампање Kаталога за 10 споменика културе 
  

 

ПИТАЊA 

  

Молимо вас да нам сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама дате 

одговоре на питања у вези конкурсне документације за јавну набавку добара - 

рекламних поклона, ЈН бр. 09/15. 

1. Увидом у предметну конкурсну документацију утврдили смо да сте на 

страни 5. конкурсне документације као додатни услов захтевали да понуђач има: 

успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001. 

Имајући у виду да је предмет конкретне јавне набавке испорука рекламног 

материјала, сматрамо да тражени стандард није у логичкој вези са предметом јавне 

набавке.  

Конкретно, стандард ISO 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. 

Сматрамо да овакав стандард свакако није неопходан за реализацију конкретне јавне 

набавке. Овај стандард има смисла тражити уколико је предмет јавне набавке нека 

захтевана и компликована услуга или извођење радова, где је неопходно да је 

менаџмент прошао додатне обуке и провере, а све у циљу квалитетнијег вођења 

послова. Код конкретне јавне набавке ради се о једној једноставној испоруци добара, за 

коју није неопходно поседовање овог стандарда. 

Желимо да напоменемо да смо се овим поводом,у ранијим поступцима, већ 

жалили Републичкој комисији за заштиту права. Имамо решење од Републичке 

комисије да је овај услов дискриминација понуђача и да није у логичкој вези са 

предметом набавке. 

Због свега наведеног, постављамо питање да ли ће наручилац овај додатна услов 

избрисати из конкурсне документације, чиме би омогућио реалну и правичну 

конкуренцију. 

У супротном, бићемо принуђени да уложимо Захтев за заштиту права. 

 

 

ОДГОВОР 

Сходно Члан 65, став 9 (девет) Закона о културним добрима (Службени гласник 

РС", бр. 71/94), Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе 

од националног значаја је дужна да врши издавање публикација о културним добрима, 

као и о резултатима рада на њиховој заштити. У том смислу предмет јавне набавке није 

израда  рекламних поклона, како наводите у Вашем допису, нити комерцијалних 

садржаја, већ је реч о научно-стручним публикацијама које на адекватан начин 

презентују културно наслеђе града Београда, односно културних добара које су у 

надлежности овог Завода. Стога сматрамо да је  сeртификат  ISO 9001:2008 неопходан, 

како би се превасходно задовољили научни и стручни критеријуми ове установе и на 

адекватан начин извршила презентација културних добара.  

Такође напомињемо, да је ово 8. серија Каталога10 споменика културе и да је 

највећи број понуђача до сада приложио тражени сертификат, с тога остајемо при 

истим условима у конкурсној документацији   


