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"ВИСОКА ШКОЛА  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  И ПОСЛОВНЕ 

 ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ" 

 Сремска Митровица, Змај Јовина 29 

 
Предмет: Додатна појашњења за јавну набавку радова у отбореном поступку 

јавне набавке ЈНВБ бр. 2/2020 – Радови на санацији кровне 
конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту 
школе. 

 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
16.7.2020. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 
2/2020 – Радови на санацији кровне конструкције и инвестиционог одржавања 
кровног покривача у објекту школе. 

Питања: 

Poštovani,  

Pitanje br.1:Konkursnom dokumentacijom je navedeno kao dodatni uslov koji se odnosi na 

kadrovski kapacitet sledeće:  

- najmanje jedan diplomirani građevinski inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske 

komore Srbije 411(licencu priložiti). 

Da li ovaj uslov ispunjava inženjer koji poseduje licencu 410, s obzirom da ova licenca ispunjava 

sve što i licenca 411? 

Pitanje br.2: Konkursnom dokumentacijom je navedeno  kao dodatni uslov koji se odnosi na 

kadrovski kapacitet da ponuđači mogu angažovati pravno lice za obavljanje poslova bezbednosti 

i zdravlja na radu, međutim nije definisano koje dokaze ponuđač treba da dostavi u tom slučaju. 

Molimo vas da nam odgovorite da li u tom slučaju kao dokaz možemo priložiti ugovor o 

poslovnoj saradnji, rešenje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za ovlašćeno lice 

agencije, licencu agencije za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu kao i uverenje o 

položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za lice koje obavlja poslove bezbednosti 

i zdravlja na radu?  

Pitanje br.3: Kao dodatni uslov za poslovni kapacitet traženo je da ponuđači treba da imaju 

uvedene sledeće standarde :  

- Sertifikat SRPS ISO 50001:2011 

- Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001 

- Sistem menadžmenta zaštite životne sredine - ISO 14001 

- Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti na radu – ISO 18001(ili 
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važeći OHSAS 18001) 

- Sertifikat SRPS ISO 17025:2006 

- Sertifikat ISO 22301 

- Sertifikat ISO 37001  

  Analizom sadržine konkursne dokumentacije koji se odnosi na uslove dostavljanja sertifikata 

može se utvrditi da traženi uslov diskriminiše i ograničava ponuđače pa je samim tim u 

suprotnosti sa članom 76. stavom 6. ZJN kojim je propisano da "Naručilac određuje uslove za 

učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa 

predmetom javne nabavke". Takođe je povređen član 10. ZJN stav 1 i stav 2, gde je definisano 

sledeće : “Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću 

konkurenciju. Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati 

bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom 

pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i 

kriterijuma.”  

Posedovanjem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 i ISO 50001 sertifikata ponuđač 

dokazuje da u radu poštuje procese stalnog poboljšanja sistema poslovanja, da posluje u skladu 

sa zahtevima korisnika i odgovarajućih zakona i propisa, da pri radu vodi računa o zaštiti životne 

sredine i zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.  

  Članom 21. stav 1 ZJN jasno je navedeno sledeće: “Naručilac je obavezan da preduzme sve 

potrebne mere kako ne bi došlo do korupcije u planiranju javnih nabavki, u postupku javne 

nabavke ili tokom izvršenja ugovora o javnoj nabavci, kako bi se korupcija pravovremeno otkrila, 

kako bi bile otklonjene ili umanjene štetne posledice korupcije i kako bi učesnici u korupciji bili 

kažnjeni u skladu sa zakonom.”.Takođe članom 24. stav 1 ZJN je navedeno sledeće: “Lice 

zaposleno na poslovima javnih nabavki ili bilo koje drugo lice angažovano kod naručioca, kao i 

svako zainteresovano lice koje ima podatke o postojanju korupcije u javnim nabavkama dužno je 

da o tome odmah obavesti Upravu za javne nabavke, državni organ nadležan za borbu protiv 

korupcije i nadležno tužilaštvo”. Imajući u vidu citirane članove ZJN, gde su zakonom jasno 

definisane obaveze i prava naručioca, ponuđača kao i svih ostalih zainteresovanih lica, dolazimo 

do zaključka da je nepotrebno da naručioc za konkretno ovu javnu nabavku zahteva od 

ponuđača da poseduju uveden ISO 37001 standard, jer posedovanjem tog standarda ne utiče na 

kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova, a sam ZJN ima definisane mere za sprečavanje 

korupcije. Takođe smatramo da je nepotrebno da ponuđači poseduju sertifikat SRPS ISO 

17025:2006 jer prema sadržini konkursne dokumentacije i vrsti radova, zaista nam nije jasno 

zašto tražite ovaj sertifikat da ponuđači poseduju, kada se odnosi na ocenjivanje laboratorija 

kod raznih mikrobiološkiš ispitivanja, što nije ni u kakvoj vezi sa predmetom javne nabavke. 
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Smatramo da prema gore navedenom naručilac treba da izmeni konkursnu dokumentaciju i da 

omogući učestvovanje i ponuđačima čiji inženjer poseduje licencu 410. Takođe, potrebno je da 

naručioc u konkursnoj dokumentaciji jasno navede koji su dokazi potrebni za lice zaduženo za 

bebednost i zdravlje na radu ukoliko ponuđač ima angažovano pravno lice. Naručilac bi trebao 

da izmeni konkursnu dokumentaciju i briše ISO 37001, kao i SRPS ISO 17025:2006 jer na taj 

način neće diskriminisati  i ograničiti ponuđače u učestvovanju u ovoj javnoj nabavci, u 

suprotnom molimo Vas da nam obrazložite zatšto su ovi sertifikati neophodni. 

Molimo Vas da nam odgovorite i odgovor objavite na portalu javnih nabavki. 

Oдговори на питања: 
 

Поштовани,  

Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНВВ бр.2/2020 - Радови на санацији 
кровне конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача у објекту 
школе.  

Одговор на питање бр.1; 

Наручилац ће прихватити достављање доказа а самим тим и испуњавање услова 
о поседовању лиценце 410,  то јест лиценце 411. 

Одговор на питање бр.2; 

Наручилац је јасно у конкурсној документацији навео који се докази достављају, 

цитирамо "Фотокопије пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање 

издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А) или други доказ о 

ангажовању и начину ангажовања за лица запослена по другом основу. 

-копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдом о важности   

Најмање 1 запослено лице на неодређено или одређено време или на други 

начин ангажовано лице или по Уговору ангажовано са пуним радним 

временом, са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду (може бити и правно 

лице које је Понуђач ангажовао по Уговору за обављање послова 

безбедности и здравља на раду).Уверење о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља 

на раду".  Из наведеног се јасно може закључити да потенцијални понуђачи или 

заинтересована лица се неће довести у забуну који документ треба доставити као 

тражени додатну услов. 

Одговор на питање бр.3; 

Одређивање додатних услова за учествовање у предметној јавној набавци, 

Наручилац пре свега полази од својих објективних потреба, те повезаности истих 

са предметом јавне набавке. Иако Наручилац има законску обавезу да у поступку 
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јавне набавке обезбеди што већу конкуренцију, сходно одредби члана 10.ЗЈН, он 

са друге стране сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи првенствено 

ради задовољења својих објективних потреба. Смисао наведене норме јесте да се 

Наручиоцу омогући дефинисање услова чија ће испуњеност подразумевати да он, 

приликом избора понуда, изабере понуду оног потенцијалног понуђача – 

заинтересованог лица који би, сходно својим капацитетима мога успешно да 

реализује уговор који буде евентуално закључен. Дакле, у одређивању додатних 

услова за учествовање у предметној јавној набавци, Наручилац пре свега полази 

од својих објективних потреба, те повезаности са предметом набавке, односно да 

је исти неопходан за реализацију конкретне јавне набавке. Даље, конкретно што се 

тиче Стандарда ISO 37001/2016 koji је регистрован код Института за 

стандардизацију Републике Србије и уско је везан са свим позитивним прописима 

републике Србије, а обимом своје стандардизације гарантује Наручиоцу да 

извођач радова неће покушати да заобиђе строга правила безбедности и здравља 

на раду у погледу својих радника, нити ће понудити технологију извршења која 

није у датом моменту на трђишту најбоља, како би тим и сличним радњама стекао 

некакву корист у извршењу јавне набавке. Захтев за поседовањем овог стандарда 

је у складу са иницијативама и стратегијама Владе Републике Србије и свих 

финансијских институција наше Државе. Даље, што се тиче Стандарда SRPS ISO 

17025,2006 поред наведеног од стране заинтересованог лица шта све овај 

Стандард покрива, морамо додати чињеницу, коју није заитересовано лице 

навело, а то је да се овај Стандард користи у електоинсталацијама као и у 

громобранској инсталацији и наравно за покривање тражених извештаја о 

испитивању истих, што је конкретан случај у предметној јавној набавци, тачка 

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, подтачка 3.2. Техничке карактеристике и опис: 

табела ОПИС РАДОВА, редни број 15.  

Након разматрања захтева заинтересованог понуђача и самих додатних услова 

предвиђених конкурсном документацијом, а на основу свега наведеног, став 

Наручиоца је да наведени страндарди ISO 37001 и SRPS ISO 17025,2006 нису 

сувишни и дискриминишући нити ће ограничити конкуренцију понуђача, те се исти 

неће брисати из конкурсне документације. 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавне набавке 


