
 
ЈП “Војводинашуме” 

Петроварадин, 

Прерадовићева 2 

Број: 1420/2-1 

Дана: 29.11.2019. 

 

На основу члана 63. ст.3. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације број 1420/2 од 26.11.2019. 

године достављеног од стране заинтересованог лица којим тражи додатна појашњења у вези 

са припремањем понуде по позиву број 88/19,  објављеном на Порталу јавних набавки и 

интертнет страници ЈП “Војводинашуме” дана 26.11.2019. године,  за јавну набавку добара: 

Штампање рекламног материјала  2019.год., дају се  

 

I додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку  

Штампање рекламног материјала 2019.год.  

 

У захтеву заведеном у Протокол набавки бр. 1639 од 28.11.2019.године тражено је појашњење 

заинтересованог лица, односно потенцијални понуђач је цитирао тачку 2.2 у поглављу IV- 

додатни услови  на страни 8 у конкурсној документацији: 

 

„Да поседује важећи сертификат о успостављености и примени и система управљања 

сертификованим дрветом FSC CoC издат од стране акредитоване сертификационе куће. (FSC 

стандард - Међународна сертификација за дрво из одрживих шума/Forest Stewardship Council 

– Савет зауправљање шумама/ ланац одговорности (CoC) chain of custody) издат на српском 

или енглеском језику.“ - Доказ уз понуду: фотокопија сертификата  

 

Питање: 

“Koliko je bezobrazno da u nabavci usluga! pored "копију за све захтеване сертифакате ( ISO 

9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 1800" trazite i 1 и FSC CoC)!Stamparije kupuju papir od 

uvoznika a ne proizvode ga? Koliko je realno da trazite sertifikate koji nisu u logici sa nabavkom i 

kakve veze imaju sa kvalitetom stampe? 

Molim da nase pitanje i odgovor narucioca obajvite na portalu UJN. 

Svastasmo videli ali vi ste prevazisli sve.” 

 

Одговор је: 

  

Потрошачи све више трагају за производима који су произведени у складу са 

еколошким и друштвеним критеријумима. Када представљају свој FSC лого, компаније 

тиме доказују да дрво (производи од дрвета, целулуза за израду папира) које користе 

потиче од шума које су гајене на одржив начин. Налепница са логоом FSC-а представља 

поуздану везу од производа у рукама крајњег корисника, уназад, преко одговорне 

производње и рационалног коришћења дрвета, до сече шума које су под строгим 

надзором стручњака. 

ЈП „Војводинашуме“ имају успостављен FSC сертификат за сертификацију шума 

којима газдује, па је у складу чланом 13. и чланом 76. став 4 ЗЈН препорука да и  други 

произвођачи дрвета и производа од дрвета који се користе у штампарској индустрији, 

рационално користе природне  потенцијале и ресурсе шумских екосистема кроз 

„одрживо газдовање“.  

 



Уколико понуђач не поседује тражени сертификат FSC CoC издат на име своје 

фирме, он је у могућности да поднесе заједничку понуду или понуду са подизвођачем 

који поседује тражени сертификат и на тај начин испуни додатни услов.  

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

          

                                                                                      Жељко Качавенда, дипл.туризмолог 

 

 

Доставити: 

 

- Објавити на Порталу јавних набавки 

- Објавити на интернет страници Наручиоца 

-    Сектору за финансије, комерцијалне                                     

  послове и маркетинг, 

- Архиви. 

 


