
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 

Број ЈНMВ: IV 04-404-2/7-2016 

Датум:  16.05.2016. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс: 023/771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења – Одговори на питања у вези јавне 

набавке услуге oдноса са јавношћу – ПР менаџера општине Нови Бечеј за 2016. годину, 

ЈНМВ IV 04-404-2/7-2016. 

Дана 13.05.2016.године Комисија је примила захтев за додатним информацијама и 

појашњењима - питањима у вези јавне набавке набавке услуге oдноса са јавношћу – ПР 

менаџера општине Нови Бечеј за 2016. Годину, ЈНМВ IV 04-404-2/7-2016, те у складу 

са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), даје следеће информације и појашњења на постављена питања: 

 

 

1. Из ког разлога је наручилац као додатни услов за учешће у поступку јавне 

набавке предвидео да понуђач мора у претходних 5 година да има најмање 3 

уговора укупне вредности преко 3.000.000,00 динара, када би и понуђач који у 

претходих 10 или 20 година можда има више закључених уговора и много више 

искуства у области која је предмет јавне набавке, а у претходних 5 година је имао 

само 2 уговора или је евентуално исту врсту посла на бољи и квалитетнији начин 

обављао за много нижи износ? 

Одговор: 

Услед појаве великог броја ПР агенција, које иза себе немају адекватне резултате као 

ни добро оспособљен кадар са искуством, општина Нови Бечеј је као фактор који би 

помогао да се осигурају најбољи резултати промоције за додатне услове предвидео да 

понуђач мора у претходних 5 година да има најмање 3 уговора укупне вредности преко 

3.000.000,00 динара, јер је то један од начина да се докаже валидност рада И 

способности учесника у конкурсу.  

Претходних 5 година су изабрани као адекватан временски период јер је у пословима 

односа са јавношћу један од важних критеријума упућеност у најсавременија кретања у 

овој области И деловање у комуникацији са медијима у претходном периоду. Уколико 

агенција која конкурише нема додира са овом облашћу у претходном период од 5 

година, али је имала у протеклих 10 или 20 година, како сте навели, поставља се 

питање колико је способна да на адекватан начин представи општину, уколико није 

функционисала и деловала у свежијој прошлости, колико су контакти којима располаже 

актуелни и колико знања и вештине њених запослених прате одговарајуће захтеве 

тржишта. Ово нису дискриминишући услови наго потраба да локална самоуправа 

добије најбољи квалитет услуге и да се заштити од неадекватних понуђача који не би 

били у стању да пруже нивo услуге који је адекватан. 



Такође је примедба о обављању услуге на бољи квалитетнији начин за много мањи 

износ контрадикторна. У односу на уложени рад и знање се формира и одговарајућа 

цена услуге.  

2.Како би поседовање канцеларије на територији општине Нови Бечеј утицало на 

квалитет обављеног посла, када се исти посао може обављати и из стана или 

евентуално из канцеларије која се налази у оптини Бечеј која се налази у 

непосредној близини и удаљена је свега 20 км? 

Одговор: 

Поседовање канцеларије у општини Нови Бечеј је на основу искуства апсолутна 

неопходност из следећих разлога 

-Праћења дневних догађаја који често имају велику динамику 

-Праћење ненајвљних догађаја у раду локалне самоуправе који се испоставе као хитна 

неопходност И на које треба стићи у кратком року  

-Сервисне потрабе новинара који прате различите врсте догађаја, али се допуњавају И 

сервисирају њихове потребе у виду: места за монтажу материјала, места за 

прикључивање на интернет везу, места за пребацивање архивског материјала неоходног 

за извештавање о раду локалне самоуправе и друге различите потребе које се често 

задовољавају у канцеларији ПР агенције и на основу нашег искуства су се показале као 

добро и ефикасно решење на ообострано задовољство и новинара и наше. Неформални 

простор стана, који помињете неможе из угла пословне етике задовољити наше 

критеријуме, нити је одговоарајући процтор за горе наведене допунске потребе 

представника медија и осталих клијената са којима локална самоуправа има потребу да 

комуницира. 

3.Из ког разлога је наручилац као додатни услов предвидео обавезу да понуђач 

има у радном односу још једно лице, када посао који је предмет јавне набавке 

може да обавља једно лице? 

Одговор:  

Наручилац је Конкурсном документацијом, на страни 9/35 навео: 

''3) Да има у радном односу најмање једно лице са VII или VIII степеном стручне 

спреме примерених предмету набавке ( комуниколог, истраживачко новинарство )'', из 

чега јасно произилази да је потребно да понуђач у радном односу има најмање једно, а 

не два лица. 

4.Из ког разлога запослено лице мора да има VII или VIII степен стручне спреме 

када помоћ у реализацији активности предвиђених уговором може да обавља и 

лице са нижом стручном спремом и из ког разлога се траже докази за запослено 

лице када понуђач одговара за добро испуњење посла и коме ће поверити 

извршење одређених радних задатака је ствар његовог избора? 

Одговор: 

Прописаним условом да запослено лице мора имати VII или VIII степен стручне спреме 

локална самоуправа показује тенденцију да за уложен новац добија 

најпрофесионалнију услугу, као и жељу да својим примером докаже да се образовање 

цени и поштује, и на тај начин додатно подстреком позитивно делује на друштвену 



заједницу у коме се образовање из године у годину све висе девалвира. Такође 

сматрамо да адекватан степен образовања даје И адекватан квалитет услуге. 

5.Испуњеност додатних услова за учешће у поступку путем фотокопије радне 

књижице или уговора о раду је дискриминишући у смислу Закона о јавним 

набавкама и он ни у ком случају не може да буде постављен као услов.    

Одговор: 

Комисија Наручиоца не сматра да фотокопија радне књижице или уговора о раду 

представљају дискриминишући услов те остаје при свом ставу да су ти докази потребни 

за учешће у предметном поступку. 

 

Комисија 

________________________ 

 


