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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 
18.7.2020. 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: 

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку као додатни услов у погледу пословног 

капацитета између осталог захтевате: 

- Сертификат ISO 22301 

- Сертификат ISO 37001 

- Сертификат SRPS ISO 17025:2006. 

 Имајући у виду предмет јавне набавке као и  у предмер и предрачун радова није нам јасно из ког 

разлога захтевате наведене сертификате који се односе на: 

-          Систем управљања континуитетом пословања (22301) 

-          Систем менаџмента против мита и корупције (37001) 

-          Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025:2006 при оцењивању и акредитацији 

лабораторија које обављају микробиолошка испитивања ATS-UP27 ( 17025). 

  

Чланом 76.ст.6. Закона о јавним набавкам је дефинисано  да наручилац одређује услове за 

учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 

предметом јавне набавке, што овде није случај. 

  

Сматрамо да овако дефинисан услов у погледу пословног капацитета дискриминише 

понуђаче и  ограничава конкуранцију, као и да је у директној супротности са чланом 10, чл. 

12 и чл. 76. ст. 6. ЗЈН. 

  

Због свега наведеног молимо вас да овај услов измените и прилагодите предмету јавне 

набавке. 
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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; 

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 

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 могаo 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. Стандард који је 

тражен, SRPS ISO 22301је стандард из домена Друштвене безбедности – Систем 

менаџмента континуитета пословања. Имајући у виду садашњу ситуацију како код 

нас тако и у ширем окружењу, Наручиоцу је веома важан наведени континуитет 

пословања. Институт за стандардизацију Србије дефинише и индентичност и 

евентуалну ширу примену неког стандарда у односу на друге, па тако се може 

закључити да стандарди из домена информационих технологија нису идентични са 

стандардима из домена система менаџмента континуитетом пословања. Све горе 

поменуто је у скалду са ставом и мишљењем Акредитационог тела Србије за 

стандардизацију, о чему се може добити и званичан став. 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 
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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 лица и самих додатних услова 

предвиђених конкурсном документацијом, а на основу свега наведеног, став 

Наручиоца је да наведени страндарди SRPS ISO 22301, 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 


