
 
 

 

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон о јавним набавкама/ЗЈН) Комисија за јавну 

набавку –Пројекти реконструкције путева и улица бр. ЈН 29/2018, у законском року објављује, 

свим заинтересованим лицима, 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 

 

Питање 1: 

У конкурсној документацији постоје бар два дискриминаторска услова који и нису у складу са 

законима.  

Први је услов обиласка локације који мора да буде заједно са наруциоцем и да наручилац овери 

потврду о обиласку. Овај услов је стављен како би наручилац подобним понуђачима јавио ко ће им 

бити потенцијали противници на тендеру. Услов је и дискриминаторски јер понуђачи који су у 

Кикинди и у Нишу немају исте услове при подношењу понуде. Они који су даље од Кикинде имају 

велике трошкове само да би могли да учествују на тендеру. Изабран извођач ће свакако обићи 

локацију. Овај услов се мора уклонити из документације.  

Друго је тражење ИСО стандарда. Ове је исто грешка у два нивоа. Прво, стандарди који се траже 

немају везе са јав(д)ном набавком и стављени су зато што подобне фирме испуњавају тај услов. 

Друга је грешка што у јадној набавци не могу да се тразе исо стандарди. Ово је одлука Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки која је донета у решењу бр. 4-00-22/2018 од 

28.04.2016. Све исо стандарде морате да склоните из документације.  

Симптоматично је да се јављају исти услови у одређеним деловима и да посао добијају исте фирме. 

Овим је искоришћено право из закона да се укаже на недостатке и предложе решења. 

 

Одговор Наручиоца: 

Циљ Комисије Наручиоца приликом одређивања услова обиласка локације је тај да се Наручилац 

обезбеди од евентуалних приговора понуђача, односно извршиоца уговора у случају закључења 

уговора о јавној набавци. Такође, разлог овако постављеног услова је тај да понуђачи могу да стекну 

увид о томе о каквом се послу ради и како не би дошло до евентуалних недостатака приликом 

извршења предметне услуге. 

Како не би доволи у сумњу јавну набавку („јадну“ како је Ви називате, што сматрамо грубим 

вређањем Комисије), Комисија је након разматрања Ваших навода одлучила да измени тражени 

услов и тако што ће одредити да је неопходно да понуђач да изјаву која је предвиђена конкурсном 

документацијом да је обишао предметне локације и тиме извршио увид у исте. Наравно, обилазак 

предметних локација је могућ без представника Наручиоца. 

 

Што се тиче тражених ИСО стандарда, и то ИСО 9001 или одговарајући, ИСО 14001 или 

одговарајући, ИСО ОХСАС 18001 или одговарајући, ИСО 27001 или одговарајући, ИСО 50001 или 

одговарајући, Комисија је приликом одређивања истих пошла од тога да је тражење од ових 

сертификата у логичкој вези са јавном набавком, а све у складу са чланом 76. став 6. Закона о јавним 

набавкама. Најпре Комисија је пошла од тога да је апсолутно у логичкој вези поседовање, важећег у 

моменту подношења понуде, сертификата ИСО 9001 којим понуђач доказује да је имплементирао 

систем менаџмента квалитета што Наручиоцу гарантује да ће у случају закљученог уговора исти 
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стручно и квалитетно извршити услугу. Даље, одређивањем сертификата ИСО 14001 који је 

Комисија тражила, иста је пошла пре свега од члана 13. ЗЈН-а којим је одређено једно од основних 

начела, а то је начело заштите животне средине. Тиме је инсистирано да понуђач има успостављем 

систем којим су успостављени циљеви заштите животне средине, процедуре и извршено вредновање 

свих аспеката животне средине. ИСО 18001 је према ставу Комисије Наручиоца, понуђач требао да 

докаже да је исти препознао проблематику безбедности и здравља на раду, као и неопходних мера 

заштите. У складу са значајем који се придаје овој области од стране државе, тако је и Комисија 

пошла од истих принципа. Предвиђањем сертификата ИСО 27001 –  стандард који се односи на 

заштиту и безбедност информација, циљ Наручиоца је да, сходно да се ради о јавној набавци услуге 

израде пројеката, који могу у каснијим фазама и када ће се спроводити јавне набавке радова по истом 

пројекту, буде сигуран да ће подаци из самог пројекта бити безбедни и да неће бити омогућено 

„цурење“ информација према трећим лицима. Последњи тражени сертификат, али не мање битан је 

сертификат ISO 50001 којим се специфицирају захтеви за успостављање, примену и побољшање 

система менаџмента енергијом, односно одређивање свих процеса који утичу на потрошњу енергије 

и успостављање адекватног система којим се потрошња енергије смањује. И прилом одређивања овог 

услова, Комисија се ослањала на члан 13. Закона о јавним набавкама којим је предвиђено да је 

Наручилац дужан да набавља добра, услуге и радове који обезбеђују адекватно смањење потрошње 

енергије.  

Наручилац сматра, што је и чињеница, да уређивање пословања по ИСО стандардима може да 

изврши сваки понуђач на територији Републике Србије, под једнаким условима, што свакако 

предстaвља пословни капацитет понуђача. 

 

Међутим, како се не би доводила у питање непристрасност Комисије за јавну набавку, иста ће 

сачинити измену конкурсне документације, те горе наведене сертификате неће тражити конкурсном 

документацијом. 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 


