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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 8/2017 (1.2.93 у 

Плану јавних набавки) 

 

        Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном 

поступку број ЈН ОП 8/2017 (1.2.93 у Плану јавних набавки)- Унапређење постојећих 

семафорских уређаја у Пожаревцу и Костолцу, ОРН 50232000– услуге одржавања уређаја 

јавне расвете и семафора, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 19.06.2017. 

године у 21,55 часова (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да 

се сви захтеви за додатним информацијама путем e-maila, шаљу само у радно време наручиоца, сваког 

радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на напред изнето, рок за поступање наручиоца 

према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

почиње да тече 20.03.2017. године. Наведеним  e-mail-ом тражи се одговор на следећa питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

    У делу додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, захтева се да понуђач: 

„6) располаже неопходним пословним капацитетом: 

да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда EN ISO-9001 и OHSAS 18001“ 

   Као доказ за наведени услов понуђачи достављају: 

➢ фотокопија важећег сертификата   ISO 9001  

➢ фотокопија важећег сертификата OHSAS 18001 

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са 

подизвођачима, односно овај услов треба да испуни сваки члан из групе понуђача.“ 

Имајући у виду: 

1) одредбе члана 81. став 2. Закона о јавним набавкама: „ Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове 

испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије“ и 

2) Решење републичке комисије за заштиту права понуђача бр. 4-00-22/2016 где је изричито 

наведено да наручилац нема право да захтева сертификате које и сам не поседује и да 

сертификати које захтева од понуђача морају бити у складу са предметом јавне набавке. 

 

скрећемо пажњу наручиоцу на неправилности у конкурсној документацији и могућност да исту усклади 

са Законом о јавним набавкама. 

 

            У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 
            

ОДГОВОР: 

 

 Чланом 76. став 2.  Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац у конкурсној 

документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу 

финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући 

у виду предмет јавне набавке.  



Чланом 82. став 2. Закона о јавним набавкама прописано је да сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове 

испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 

Смисао одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор закључити 

са понуђачем који има капацитете да успешно реализује предметни уговор и то је био једини 

мотив којим се овај наручилац руководио приликом одређивања додатног услова у погледу 

пословног капацитета. 

Пословни капацитет свакако представља један од показатеља озбиљности понуђача и исти није 

одређен независно од чињенице колико износи процењена вредност јавне набавке, имајући у 

виду да је управо та вредност основ који је између осталих фактора успоставио логичку везу са 

садржином додатног услова. Обавеза да додатни услови не дискриминишу понуђаче не значи 

да постављене услове може и мора да испуни сваки понуђач који се бави предметном јавном 

набавком, већ је смисао одређивања тих услова да у поступку учествују само понуђачи који су 

за то квалификовани и способни. 

 

На интернет страници Института за стандардизацију Србије, стандард ISO 9001  дефинисан је 

као светски стандард за менаџмент квалитетом, који омогућава континуирано праћење 

и менаџмент квалитетом у свим пословним операцијама. Може се користити од стране било 

које организације, без обзира на величину и делатност. Овај стандард се заснива на процесном 

приступу, уз континуирано побољшање процеса. У пословној пракси потврђено је да примена 

овог стандарда може да доведе до веће ефикасности, уштеде ресурса и повећања профита. 

Такође, организовање пословних процеса у складу са захтевима SRPS ISO 9001 мотивише 

запослене, проширује пословне могућности и повећава степен задовољства купаца. Овај 

стандард специфицира захтеве за систем менаџмента квалитетом када организација:  

а) треба да покаже своју способност да доследно обезбеђује производ који испуњава захтеве 

корисника и одговарајућих закона и прописа и  

б) има за циљ да повећа задовољење корисника ефективном применом система, укључујући 

процесе сталног побољшавања система, као и доказивање усаглашености са захтевима 

корисника и одговарајућих закона и прописа. ISO 9001 је најпопуларнији светски стандард за 

менаџмент квалитетом, који омогућава континуирано праћење и менаџмент квалитетом у 

свим пословним операцијама – што за Наручиоца представља додатну сигурност да ће 

понуђач у свим пословним операцијама поштовати услове које је Наручилац прописао 

конкурсном документацијом и уговором.  

 

Безбедност и здравље на раду већ одавно је предмет законске регулативе али и међународног 

стандарда OHSAS 18001 – Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду. 

Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду представља део укупног система 

управљања организације који се користи да развије и примени политику здравља и 

безбедности на раду и управља својим опасностима по здравље и безбедност на раду. 

Да би се на адекватан начин примењивао стандард OHSAS 18001 неопходно је 

идентификовати све могуће опасности, проценити висину њиховог утицаја и дефинисати 

начин на који ће се контролисати. У складу са тим формулишу се циљеви који морају бити у 

складу законском регулативом јер је један од посебних захтева стандарда управо комплетна 

усаглашеност са законском регулативом у држави у којој се обавља делатност. Из циљева 

проистичу и програми који дефинишу начине и динамику њихове реализације. Ако се 

пословодство на адекватан начин фокусира на  имплементацију и примену стандарда OHSAS 

18001, примена OHSAS  система доноси бројне користи међу којима су: 

• Виши ниво продуктивности запослених, 

• Смањење повређивања и професионалних обољења запослених, 

• Смањење трошкова услед одласка запослених на боловања, 



• Смањење трошкова услед оштећења на опреми и/или имовини, 

• Повећање угледа организације и поверења клијената. 

Инцидентне ситуације, повреде на раду и професионална обољења нису само непријатност за 

запослене и њихове породице већ и за послодавце који кроз трошкове од штете на имовини и 

опреми, трошкове лечења повређених, застоја производње и слично могу имати озбиљне 

новчане губитке. Послодавци пословно и морално имају дужност да обезбеде све услове да се 

минимализује или уклони ризик од повређивања и разбољевања запослених. 

 

 

Из наведених разлога наручилац сматра да наведени додатни услов није дискриминишући и да 

постоји логичка веза која се огледа у природи предмета јавне набавке и могућности да се 

одабере понуда квалификованог и способног понуђача који ће моћи успешно да реализује 

уговор.  

Велики број потенцијалних понуђача на тржишту поседује тражене сертификате чиме је 

обезбеђена конкуренција и испоштовано једно од основних начела Закона о јавним набавкама-

начело обезбеђивања конкуренције. 

   

 

            Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.pozarevac.rs. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

