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                                    Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  

- Услуга експресног достављања дипломатске поште „од врата до врата“ за потребе 

Министарства спољних послова - 

редни број: ЈН 22/2020 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 1. октобра 

2020. године: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У поглављу 5. Услови за учешће у поступку ЈН из члана 78. и 76. Закона о јавним набавкама, 

као додатни услов (тачка 5.2), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да поседује 

следеће сертификате као доказ техничког капацитета: 

- Сертификат којим понуђач доказује да има систем пословања усаглашен са 

захтевима стандарда ISO 9001 са актуелном ревизијом, за подручје сертификације 

које се односи на услуге које су предмет јавне набавке; 

- Сертификат којим понуђач доказује да има систем пословања усаглашен са 

захтевима стандарда ISO 14001 или ISO 50001 са актуелном ревизијом, за подручје 

сертификације које се односи на услуге које су предмет јавне набавке; 

- Сертификат којим понуђач доказује да има систем пословања усаглашен са 

захтевима стандарда ISO 10002 са актуелном ревизијом, за подручје сертификације 

које се односи на услуге које су предмет јавне набавке; 

- Важећи ТАПА А сертификат као гаранцију за безбедан и поуздан транспорт вредне 

имовине. 

С обзиром на то да је Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, јавни поштански оператор 

и у свему поступа у складу са Законом о поштанским услугама („Сл. гласник РС“ број 77 



од 31.10.2019. године) којим је регулисана област пословања и поштанске технологије, да 

ли су сви тражени сертификати обавезујући услов за учешће у набавци? 

 

 

1. Одговор Комисије: 

Тражени сертификати представљају додатни услов који се односи на технички капацитет 

понуђача и дефинисани су у складу са предметом јавне набавке.  

У складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), наручилац је дужан да одбије понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне 

услове. 

Имајући у виду да су предмет јавне набавке услуге експресног достављања дипломатске 

поште „од врата до врата“ у међународном саобраћају, додатни услов је и дефинисан ради 

обезбеђења највишег степена сигурности и безбедности дипломатских пошиљки у земљама 

пријема, односно иностранству.    

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 

 

 

 

 


