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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” Београд         

Дел. број: 13408 
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Београд 

Саве Шумановића 1 

 

 

Одговори на питања – додатна објашњења ЈНМВ 05/16-У 

 

Питање: 

 

Закон о јавним набавкама детаљно у чл. 75-79 прописује обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, па цитирам текст „Наручилац одређује услове за учешће 

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

предметном јавне набавке“ и „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.“ 

 

Моје питање је, зашто је једини додатни услов у јавној набавци број 05/16-У – текуће 

поправке возила, обавеза понуђача да поседује важеће сертификате ISO 14001. ISO 9001 и 

OHSAS 18001, када сервиси нису у законској обавези да поседују ове сертиификате нити 

су они било какав показатељ пословног капацитета понуђача, нити су у логичкој вези са 

предметом јавне набавке. Што значи да из чињенице да сервис – понуђач поседује сва три 

сертификата се не може знати, нити имати увид, у најбитније ствари пословног, 

финансијског, техничког и кадровског капацитета понуђача (позитивно пословање у 

претходној години, довољно запослених људи на пословима који су предмет јавне 

набавке, опремљеност сервиса у смислу броја дизалица, канала, потребног алата и сл.) а 

што јесте у логичној вези са предметом јавне набавке. 

 

Из свега горе наведеног сматрамо да је додатни услов у јавној набавци број 05/16-У – 

Текуће поправке возила дискриминирајући и да исти треба изменити. 

 

 

Одговор:  

 

Конкурсном документацијом за предметну набавку, као додатни услов предвиђен је услов 

пословног капацитета који се огледа у поседовању три горе наведена сертификата, те 

наручилац сматра да је то начин на основу којег може да угврди пословање и квалитет 

услуга које понуђач може да пружи наручиоцу. 

 

Траженим сертификатом ISO 9001 наручилац полази од тога да понуђач политику 

квалитета заснива на савременим тржишно орјентисаним принцима са циљем да се сви 

захтеви, потребе и очекивања корисника услуга задовоље. Такође, поседовање траженог 
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сертификата, указује на то да понуђач који поседује тај сертификат прати савремене 

трендове развоја, стално подстиче технолошке и производне иновације, континуирано 

повећава квалитет услуга, перманентно спроводи обуку запослених као и да повећава 

сигурност у извршене услуге које пружа својим корисницима. По мишљењу Комисије да 

би такав напредак у раду и пружању услуга понуђач могао да испоштује, исти мора 

редовно да утиче на повећање ефикасности и ефективности рада као и редовно 

преиспитивање система квалитета.  

 

Тражећи сертификат ISO 14001, Комисија је пошла од основног начела предвиђеног 

Законом о јавним набавкама предвиђеног у члану 13, односно од начела заштитне 

животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности. Наведеним чланом, предвиђено 

је да је наручилац дужан да набавља добра, услуге и радове који не загађују, односно који 

минимално утичу на животнуу средину. На основу овог члана Закона, сматрамо да је 

изузетно у логичкој вези додатни услов постављен, чиме би наручилац био сигуран да је 

понуђач, као потенцијални давалац услуга, идентификовао све аспекте животне средине и 

ставио под контролу све процесе који су од значаја да се спречи загађење жиотне средине, 

да своје услуге пружа у складу са законима и другим актима  који имају за циљ заштиту 

животне средине, да штеди ресурсе и енергију, као и да предузима све одговарајуће мере у 

циљу унапређања заштите животне средине. 

 

Сертификатом OHSAS 18001 наручилац инсистира да је код пунађача успостављем 

систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду,  а све у циљу ефикасне 

примене закона из области безбедности и здравља на раду и других неопходних мера 

заштите. Код понуђача, према Комисији мора да се успостави контрола над ризицима коеј 

носе штетности и опасности, као и континуитет пословања, што је уједно од значаја по 

наручиоца, како би се евентуални кварови на возила у што краћем року отклонили. 

Такође, циљ наручиоца је да овим сертификатом докаже да пословање води ка нултом 

нивоу повреда на раду које имају за последицу тежу повреду или инвалидност, као и 

нулти ниво изгубљеног времена због повреде на раду. 

 

Комисија се овим осврће на тврдње потенцијалног понуђача којим наводи да је Комисија 

за ову јавну набавку мале вредности требала да као додатне услове постави позитивно 

пословање у претходној години, довољно запослених људи на пословима који су предмет 

јавне набавке, опремљеност сервиса у смислу броја дизалица, канала, потребног алата и 

слично. Тражећи сертификате као додатне услове у смислу пословног капацитета, ти 

сертификати управо указују на појединачно наведене услове које је предложио 

потенцијални понуђач. На пример, према предложеном услову као што је довољан број 

запослених, сертификат OHSAS 18001 који гарантује да је успостављен систем којим се 

гарантује да су предузете мере које смањују ризик од повреда на раду, а опет према 

радницима који су запослени код понуђача, тиме се одустаје од потребе наручиоца да 

тражи такав услов, јер је тако нешто већ учињено од стране акредитоване сертификационе 

куће. Сви збирно тражени сертификати, гарантују наручиоцу да понуђачи имају такав 

ниво пословања који обезбеђује највећи ниво услуге. 

 

Сходно горе наведеном, Комисија је остала при додатним условима који су предвиђени 

конкурсном документацијом, сматрајући да не постоји дискриминација потенцијалних 

понуђача, јер је утврђено да на тржишту Републике Србије постоји већи број сервиса који 

поседују тражене сертификате, те не долази до повреде забране конкуренције. 
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С поштовањем, 

Комисија 


