
 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија 
Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs 

 
 
 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ПРИМЕДБЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПОСТУПАК 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈН МВ 1.2.3./16 

 
 
 
Питање: 
 
 
From: Irena Djukanovic  
Sent: Friday, March 4, 2016 14:41 PM 
To: radomir.jokovic@rect.bg.ac.rs  

  

Poštovani, 

  

Pitanje u vezi JN MV 1.2.3./16 

  

Na strani 15 Poglavlje 4 u Dodatnim uslovima je navedeno da je potrebno da je Ponuđač 

izvršio isporuku predmetne nabavke ( diploma) u količini od 3000. komada. 

  

Pitanje: 

Da li referenc lista o ispunjavanju dodatnog uslova, a koji se odnosi na količinu isporučenih 

diploma, može da obuhvata prethodni period od tri godine, jer  uslov na način kako je 

definisan u Konkursnoj dokumentaciji od jedne godine je  diskriminatorski  . 

  

Molim za potvrdu primljenog e-maila 

  

  

  
  
Irena Djukanović  
JP Službeni glasnik  
savetnik direktora 

 
Jovana Ristića 1  
11 000  Beograd  
Tel: +381 11 30 60 556  
Fax: +381 11 30 60 394 
Mob: +381 64 82 34 376  
E-mail: idjukanovic@slglasnik.com  
www.slglasnik.com 
www.klubglasnik.com  



 
 
 
Одговор: 

 
 
Поштовани, 

 
У вези са питањем које се односи на поступак јавне набавке мале вредности 

бр. ЈН МВ 1.2.3./16, а које сте Универзитету у Београду поставили електронским 
путем 04.03. ове године (у 14:41), а у складу са чланом 63, став 3. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дужни смо да Вас 
обавестимо о следећем: 
 

1) Предмет јавне набавке мале вредности бр. ЈН МВ 1.2.3./16 не представља 
набавка диплома; 

 
2) Када је реч о наводном дискриминаторном карактеру додатног услова који 
је наведен под ставком 4.2 Конкурсне документације, а којим се захтева да 
је понуђач у току 2015. године „вршио услуге које су предмет јавне 
набавке, у смислу израде и испоруке без примедаба најмање 3.000 (три 
хиљаде) комада футрола“, надлежна комисија Универзитета у Београду 
мишљења је да је Универзитет у Београду, у својству наручиоца, у свему 
поштовао одредбу члана 76, став 2. Закона, те да је, прописивањем 
наведеног услова, на правилан начин одредио додатне услове за учешће у 
поступку конкретне јавне набавке који се односе на технички капацитет 
понуђача, имајући у виду предмет јавне набавке; 

 
3) Напомињемо да је Универзитет у Београду најстарија и највећа 
високошколска и научноистраживачка установа у Републици Србији, са 
међународним угледом у области своје делатности (престижна позиција 
међу првих 400 универзитета на свету, према подацима за 2015. годину за 
„Шангајску листу“). Свесни смо да због ове чињенице пословна сарадња са 
Универзитетом у Београду представља значајну референцу. Такође, 
Универзитет у Београду, са уписаних преко 90.000 студената, има изузетно 
велику одговорност у погледу квалитета и ажурности издавања диплома, 
што је непосредно повезано и са предметом конкретне јавне набавке. 
Имајући у виду лоша искуства у претходном периоду са недовољно 
поузданим понуђачима у поступку конкретне јавне набавке, Универзитет у 
Београду је дужан да на том плану поступи са посебним опрезом и да се 
обезбеди на тај начин што ће као услов поставити одређену количину 
израђених футрола у 2015. години, као што је наведено у Конкурсној 
документацији. 

 
Упућујемо Вам срдачан поздрав и остајемо на располагању. 

 
С поштовањем, 

 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 
Проф. др Иванка Поповић, с.р. 

 
 
 
 


