
 

Предшколска Установа Чукарица 

Ул. Пожешка бр. 28 / 11000 Београд 

Датум: 24.11.2017. године 

Дел. број: 4406 

 

У складу са чланом 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: ЗЈН) и Конкурсне 

документације бр. 4334 од 16.11.2017. године за јавну набавку мале вредности бр. 1014-

II/17– радови-Санација и замена столарије у РЈ “Свети Сава” (у даљем тексту: 

Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: 

Комисија) наручиоца Предшколске установе Чукарица у законском року, 

благовремено, објављује, свим заинтересованим лицима,  

Одговоре и појашњења на питања  

постављена од стране заинтересованих лица  

јавна набавка мале вредности бр. 1014-II/17– радови-Санација и замена столарије у РЈ “Свети Сава” 

 

ПИТАЊА: 

1. Да је потребно да понуђач достави и окончану ситуацију за предметне радове која 

обавезно садржи оверу и од стране стручног надзора, одговрног извођача радова и 

инвеститора(наручиоца посла)? 

2. Да ли понуђачи могу да доставе издате потврде претходних наручилаца, којима се доказује 

захтевани пословни капацитет у погледу претходно изведених радова, на обрасцима који нису 

саставни део конкурсне документације, али садрже све битне елементе наведене у обрасцу 

потврде из којих се може на недвосмислен начин утврдити да наручилац потврђује да су 

референтни радови изведени квалитетно? 

3. У конкурсној документацији, на страни 14 од 38 (такође и на страни 31 од 38), у 

оквиру додатних услова за учешће да понуђач располаже неопходним техничким 

капацитетом, наводите следећи услов:  

 

„СЕРТИФИКАТИ 

ISO 1400: 2004 (управлјање заштитом животне средине) 

ISO 9001: 2008 (систем управлјања квалитетом) 

OHSAS 18001: 2007 (стандард за здравлје и безбедност) 

и доказ: 

„Копије сертификата“. 

 

Скрећемо вам пажњу да би било неопходно да одредите обим сертификације 

тражених сертификата, обзиром да се сертификати издају правним лицима обзиром на 

њихово искуство у одређеној области што је у вези са делатношћу коју обављају и 

сваки издати сертификат има свој обим сертификације. Овако одређен услов дозвољава 



понуђачима да приложе ИСО сертификат са обимом сертификације који није у вези са 

предметом јавне набавке и на тај начин доказују испуњавање траженог услова. 

 

О наведеном постоји пракса Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, те као пример наводимо Решење бр. ________ од 

08.08.2017. године које вам достављамо у прилогу. 

 

Такође вам указујемо и на следеће чињенице: 

- Захтевани стандард ИСО 14001: 2004  - управлјање заштитом животне 

средине, представља СРПС ИСО 14001:2005 који је повучен дана 30.10.2015. 

године. Овај стандард заменио је СРПС ИСО 14001:2015, 

- Захтевани стандард ИСО 9001: 2008 - систем управлјања квалитетом, 

представља СРПС ИСО 9001:2008 који је повучен дана 30.10.2015. године. 

Овај стандард заменио је СРПС ИСО 9001:2015, 

- Захтевани стандард ОХСАС 18001: 2007 - стандард за здравлје и безбедност, 

управлјања квалитетом, представља СРПС ОХСАС 18001:2007 који је 

повучен дана 01.01.2008. године. Овај стандард заменио је СРПС ОХСАС 

18001:2008. 

Подаци о важећим стандардима који се примењују су јавно доступни на сајту 

Института за стандардизацију Србије, те се могу проверити на следећој интернет 

страници:  

хттп://www.исс.рс/рс/стандард/адванце_сеарцх.пхп  

 

У прилогу Вам достављамо одштампане странице са сајта Института за 

стандардизацију Србије које садрже податке о траженим стандардима. 

 

Желимо и да вам скренемо пажњу да издати сертификати имају временски 

ограничене сертификационе циклусе са наведеним датумом издавања и датумом истека 

сертификационог циклуса, а важност сертификата је условљена и годишњим визама о 

којима се старају сертификациона тела која врше надзорну проверу да ли правна лица 

поштују одређене захтеве. Уколико правно лице којем је издат сертификат не поштује 

захтеве стандарда, сертификационо тело може да суспендује или повуче сертификат.  

 

На основу наведеног следи да је једини начин да се наручилац заиста увери да 

понуђач располаже наведеним техничким капацитетом, да у понуди поред копије 

сертификата достави и потврду о извршеној годишњој провери (уколико је доспео 

датум провере наведен у приложеном сертификату). 

 

 

ОДГОВОРИ: 

1. и 2. Наручилац ни у једном тренутку неоспорава важност окончане ситуације и података 

које она садржи, али сматра да оптерећивање конкурсне документације није неопходно када 

се Изјавама и овером нашег образца стоји иза приложених докумената у понуди. Наручилац 

прописује додатне услове у складу са чланом 76. и 77. став 2. ЗЈН на начин да исти буду у 

логичкој вези са предметом јавне набавке и да не дискриминишу потенцијалне понуђаче, те 

да је сврха истих да наручилац провери капацитете понуђача и да то буде пут добијања 

референтног, пословно способног и квалитетног добављача од кога ће са правом очекивати да 

се у извршењу својих обавеза преузетих по уговору о јавној набавци понашати савесно, са 

дужном пажњом и правилима струке. Сходно наведеном, верујемо да бива јасно шта је циљ 

прописивања пословног и техничког  капацитета (у које спадају и сертификати), те да се као 



примарно очекује да потврдом од стране наручилаца (дакле једне од уговорних страна у 

облигационом односу) и сам Наручилац у предметној набавци добије потврду да се добављач 

(сада понуђач) према својим обавезама односио одговорно, по правилима струке и да је у 

уговореном року, обиму и квалитету исте извршио. То значи да ће наручилац пре свега имати 

у виду потврде као такве и да ће податке које у њима наведу понуђачи и наручиоци 

проверавати само изузетно, уколико неко од чланова Комисије за јавну набавку изрази сумњу 

у валидност истих. Зато је и поука Наручиоца свим заинтересованим лицима, односно 

понуђачима, да наводе једино и само истините податке, док ће наручиоци који желе да дају 

потврду референци свом добављачу то учинити сами, што Комисија за јавну набавку такође 

може проверити директним упитом тих наручиоца. 

3. Контактом са акредитованом компанијом за контролисање, верификацију, испитивање и 

сертификацију добили смо сазнање да потврда о извршеној годишњој провери није 

обавезујући захтев, али као и у предходном одговору оставља се Наручиоцу да при коначном 

избору то провери. То исто важи и у делу доказивања обима сертификације. 

Што се тиче замена и предстанка важења стандарда прилажемо одговор акредитовање 

компаније: 

- стандард ISO 14001: 2004 је важећи до 01.09.2018. 

- стандард ISO 9001: 2008 је важећи до 01.09.2018. 

- стандард OHSAS 18001: 2007  

 

Наводи из питања потенцијалног понуђача нису тачни је ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 су у потпуности идентични са SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 и SRPS OHSAS 

18001, разлика у години и додатку SRPS је настала јер наш Институт за 

стандардизације исте превео годину дана касније. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку добара бр. 1014-II/17 

 

 

 

 

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

 


