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Број: 3258/2  Датум: 18.11.2019 

 
ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 32/19  
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗДРАВСТВА 

ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ НОВИ САД, НА БУЛЕВАРУ ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 77. 
 
 
 

  У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама набавкама  ("Сл. Гласник РС"  
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на захтев заинтересованог лица за додатним појашњењима 
конкурсне документације број ЈН 32/19, који гласи: 
 
„Наручилац је у конкурсној документацији у делу додатни услови између осталог прописао да 
понуђач поседује: 
 
6) Сертификати 
Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда 150 9001, систем 
менаџмента квалитетом, 150 14001- заштита животне средине, ИСО 45001, систем менаџмента 
безбедношћу и здрављем на раду; 150 50001, ИСО 22301, ИСО 27001, ИСО 37001 или 
одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
Доказ:  
Фотокопије сертификата о испуњености стандарда 150 9001, систем менаџмента квалитетом, 
150 14001- заштита животне средине, ИСО 45001 , 150 50001, ИСО 22.301, ИСО 27001, ИСО 
37001 или одговарајуће,  
Анализом садржине конкурсне документације услова пословног капацитета може се утврдити 
да тражени услов дискриминише и ограничава понуђаче па је самим тим у супротности са 
чланом 76. ставом 6. ЗЈН. Чланом 76. Ставом 6. ЗЈН којим је прописано 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." 
Смисао одредбе члана 76. Става 2. ЗЈН јесте да омогући наручиоцу прописивања услова који ће 
омогућити да изврши одабир оног понуђача који има довољно квалификација да успешно 
реализује уговор, али је поступање наручиоца по наведеној одредби ограничено чланом 76. 
Ставом 6. ЗЈН. Одређивањем додатних услова пословног капацитета у смислу тражених 
сертификата ИСО 9001 менаџмент квалитета - међународни стандард специфицира захтеве за 
систем менаџмента квалитетом 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 ИСО 14001 менаџмент 
заштите животне средине -захтеви за систем менаџмента животном средином које организација 
може да користи да унапреди своје перформансе животне средине ИСО 45001 Систем 
управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду утврђују се захтеви за системе управљања 
заштитом здравља и безбедношћу на раду. 
Наручилац је добио заокружени систем где би понуђач кроз стандарде доказао да  у раду 
поштује процесе сталног побољшавања система и послује у складу са захтевима корисника и 
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одговарајућих закона и прописа, да при раду води рачуна о заштити животне средине и заштити 
здравља и безбедности на раду, па је захтев наручиоца да поред наведених стандарда мора у 
предметном поступку поседовати и уведен стандард ИСО 22301, сувишан и није постављен у 
циљу квалитетног и благовременог извршења радова из предмета набавке, већ у циљу 
ограничавања конкуренције. 
Тражени стандард односи се на систем менаџмента континуитетом пословања, па је нејасно у 
каквој је логичкој вези систем континуитета пословања са предметом набавке - РАДОВИ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА 
„НОВИ САД“ НОВИ САД, а посебно имајући у виду све друге додатне 
услове које захтева (технички, кадровски, пословни, финансијски) и на који начин ће баш 
поседовање овог стандарда учинити да извођач радова квалитетно и благовремене изврши радове из 
предмета набавке. 
Доказ: претрага јавно доступних података са сајта Института за стандардизацију Србије 
https://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=45135 
Наручилац је прописујући као додатни услов захтев за поседовање стандарда ИСО 22301, ограничио 
конкуренцију и дискриминисао одређене понуђаче, иако је неспорно да и они могу успешно 
реализовати предметну јавну набавку и на тај начин извршио злоупотребу института додатних 
услова, јер предметне радове, може успешно и квалитетно реализовати и понуђач који нема овај 
сертификат. Поменути стандард не може наручиоцу гарантовати квалитет и благовременост 
извршења радова, већ то може учинити само понуђач који поседује одговарајућу опрему и 
квалитетно људство, које може извести потребне радове. 
Нејасно је, уколико би дошло до проблема у “ пословању понуђача" и кашњењу у извођењу радова и 
испуњавању уговорних обавеза на који начин би поседовање стандарда ИСО 22301- система 
менаџмента континуитета пословања, могло наручиоцу обезбедити да се потребни радови ипак 
изврше са његове стране боље од понуђача који у идентичној ситуацији не би имао успостављен 
систем менаџмента континуитета пословања. 
Увидом у модел уговора из предметног поступка може се утврдити да је наручилац кроз његову 
садржину јасно дефинисао уговорне обавезе понуђача-извођача обавеза, као и кроз обавезу 
достављања средства финансијског обезбеђења, које по својој природи и функцији имају сврху да 
омогуће да се након спроведеног поступка јавне набавке, обезбеди очекивани ниво квалитета и 
континуитета у испуњавању уговорних као и благовременост извршења радова. Јасно дефинисане 
одредбе модела уговора уз одговарајуће средство финансијског обезбеђења на страни наручиоца и 
квалитетан кадар и одговарајућа опрема понуђача гарант су квалитетно и благовремено изведених 
радова, а не поседовање система менаџмента континуитета пословања. Очигледно је да захтев 
наручиоца да понуђачи поседују стандард ИСО 22301 није у логичкој вези са предметом набавке и 
не доприноси квалитетном и благовременом извршењу радова из предмета набавке, већ је 
постављен у циљу ограничавања конкуренције и стављање свих понуђача који могу квалитетно и у 
року извести предметне радове у неравноправан положај. 
Акредитационо тело Србије још није формирало шему правила за овај међународни сертификат, 
тако да акредитација за њих у Србији не постоји-нема знака „АТС“ у горњем углу. Акредитационо 
тело Србије (АТС) није издало ниједну акредитацију која обухвата сертификацију по захтевима 
стандарда ИСО 22301, што се провером јавно доступни података може и утврдити. Према нашим 
сазнањима, још увек велики број потенцијалних понуђача не испуњава горе поменути стандард 
у Србији. 
Да захтевани сертификат није у логичкој вези са предметом јавне набавке и да поступање 
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наручиоца представља битну повреду члана 76. Става 6. ЗЈН а са њим у вези и члана 10 и 12. ЗЈН 
доказује и Решење Републичке комисије за заштиту права бр. 4-00- 336/2019 од 09.05.2019. 
године. 
Из свега напред изнетог молимо наручиоца да из конкурсне документације избрише услов да 
понуђач поседује сертификат о испуњености стандарда ИСО 22301. 
Доказ: 

• Увид у конкурсну документацију 
• Решење Републичке комисије за заштиту права бр. 4-00-336/2019 од 09.05.2019. године 

 
Наручилац захтева да понуђач у понуди достави доказ сертификат о испуњености стандарда  
37001. Стандард ИСО 37001 садржи услове за успостављање, имплементацију, одржавање, 
надзор и побољшање система управљања анти- корупцијом. Овај стандард није у логичкој вези 
са предметом јавне набавке. Законом о јавим набавкама прописана је област СПРЕЧАВАЊЕ 
КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА. Чланом 21. Закона о јавним набавкама прописане су 
опште мере за спречавање корупције, чланом 22. ЗЈН интерни акт и контрола набавки, чланом 
23. ЗЈН заштита интегритета поступка, а чланом 24. ЗЈН дужност пријављивања корупције. 
Чланом 75. ЗЈН прописан је обавезан услов и то да понуђач мора да докаже да он и законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривична дела примања или давања мита или кривично дело преваре. Из напред 
наведених одредби ЗЈН може се утврдити да је одредбама ЗЈН прописано спречавање корупције 
и поступање понуђача и наручиоца у ситуацијама које имају коруптивни карактер. Имајући у 
виду одредбе Закона о кривичном поступку и Кривичног Законика Србије свако лице које сазна 
за кривично дело, дужно је да исто пријави надлежним органима, непријављивање кривичног 
дела представља кривично дело. Понуђачи радње у пословању предузимају сходно позитивним 
прописима Републике Србије те није у логичкој вези захтевати поседовање сертификата о 
испуњености стандарда ИСО 37001 јер исти није у логичкој вези са предметом јавне набавке, 
ограничава конкуренцију и нарушава начело једнакости понуђача што представља повреду 
члана 76. Става 6. ЗЈН а са њим у вези и члана 10. и 12. ЗЈН. Поседовање овог сертификата није 
гаранција да ће понуђач предметну јавну набавку реализовати у складу са одредбама уговора, 
такође није ни гаранција да ће смањити ризик подмићивања, спречити сукоб интереса, 
промовисати културу против корупције. Понуђач који не поседује овај сертификат може да 
реализује јавну набавку у складу са одредбама уговора и да у поступку реализације уговора 
промовише културу против корупције, спречи сукоби интереса, не предузима радње које за 
последицу имају подмићивање и корупцију, што свакако треба да представља обавезу свих 
грађана Републике Србије. Не може један сертификат о испуњености стандарда ИСО 37001 да 
има већу правну снагу од позитивних прописа Републике Србије које морају да поштују сви 
грађани и да елиминише неосновано понуђаче да учествује у предметном поступку јавне 
набавке. Поставља се питање како ће наручилац у реализацији ове јавне набавке вршити 
контролу да ли понуђач поступа у складу са стандардом или не. Ко гарантује да се тај понуђач 
неће бавити подмићивањем или да неће бити у сукобу интереса. Како је довољан доказ то што 
одредбе ЗЈН прописују дужност пријављивања корупције и то што понуђачи достављају доказ о 
испуњености услова из члана 75. ЗЈН, неосновано је исти прописати као додатни услов јер није 
у логичкој вези са предметом јавне набавке и ограничава конкуренцију. 
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Молимо наручиоца да из конкурсне документације избрише услов да понуђач поседује 
сертификат о испуњености стандарда ИСО 37001. 
Наручилац у конкурсној документацији захтева да понуђач у понуди достави доказ сертификат о 
испуњености стандарда 27001. ИСО 27001 је међународни стандард који се односи на заштиту и 
безбедност информација. Овај услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Исти је 
прописан са циљем дискриминације понуђача у предметном поступку јавне набавке. Наручилац 
је у одговору на постављено питање заинтересованог лица од 08.11.2019. године навео „ Овим 
стандардом, организације демонстрирају својим корисницима и осталим заинтересованим 
странама да послују са пословним процесима на бази принципа сигурности и да је пословна 
политика усмерена на стална побољшавања у систему менаџмента за безбедност информација и 
процесима пружања услуга повезаним са њим“. Из одговора се несумњиво може утврдити да је 
обавеза наручиоца да поседује сертификат о испуњености стандарда ИСО 27001 али не и 
понуђача. Стандард се односи на поверљивост и заштиту података унутар организације, те сам 
наручилац треба да организује своје пословање у складу са захтеваним стандардом. Увидом у 
конкурсну документацију може се утврдити да су предмет јавне набавке РАДОВИ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗДРАВСТВА ДОМА ЗДРАВЉА 
„НОВИ САД“ НОВИ САД. Захтевање поседовања ИСО 27001 који се ни у ком случају не односи 
на делатност којим се бави потенцијални понуђачи за ову јавну набавку, представља додатни 
услов који се не односи на предмет ове јавне набавке, а прописан је са циљем нарушавања 
основних начела из области јавних набавки - једнакости понуђача и обезбеђења конкуренције. 
ИСО 27001 је намењен за организације које се баве услугама у областима које су повезане са 
информационом технологијом и потребама за очување поверљивости информација, а што није 
ни у каквој вези са предметом јавне набавке - радова. Из саме дефиниције ИСО 27001 
произилази да се тај стандард не може односити на понуђача предмета ове јавне набавке, јер је 
ове потпуно ирелевантно како понуђач унутар свог предузећа штити своје податке, те да се овај 
захтев једино може односити на наручиоца који би морао да ИСО 27001 стандард прибави за 
своју организацију и тако податке заштити од неовлашћеног приступа. Једини оправдани захтев 
у погледу захтевних стандарда који су у логичкој вези са предметом јавне набавке је ИСО 9001, 
ИСО 14001 и ИСО 45001. ИСО 27001 није у логичкој вези са предметом јавне набавке, односно 
није прописан у складу са чланом 76. Ставом 6. ЗЈН. Захтевањем стандарда од стране понуђача 
није гаранција да ће понуђач који поседује тај стандард под условима прописаним уговором и 
конкурсном документацијом реализовати јавну набавку. Овај услов директно доводи до 
смањења броја понуђача који би могли узети учешће у поступку јавне набавке, што је у 
супротности са одредбама члана 10 и 12. ЗЈН. 
Молимо наручиоца да из конкурсне документације избрише услов да понуђач поседује 
сертификат о испуњености стандарда ИСО 27001. 
Наручилац у конкурсној документацији захтева да понуђач у понуди достави доказ сертификат о 
испуњености стандарда 50001. ИСО 50001- Системи управљања енергијом, обезбеђују услове за 
спровођење политике енергетске ефикасности. Увидом на Енергетски портал Србије јасно се може 
утврдити ко у Србији поседује систем управљања енергијом ИСО 50001. У Србији постоји тек 
неколико привредних друштава која су остварила ову сертификацију. ИСО 50001 -енергетски 
менаџмент је један од најновијих стандарда из области система менаџмета и представља одговор на 
потребу управљања потрошњом енергије. Овај стандард је пре свега намењен индустрији. Процесе 
увођења овог стандарда је у зачетку те још није присутан код већег броја понуђача, па овај захтев 
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садржи дискриминаторски фактор, будући да не омогућава ефективну конкуренцију и учешће већег 
броја понуђача. Како је овај стандард специфичан за индустрију, у овом тренутку још увек није 
типичан профил могућих потенцијалних понуђача у овом поступку јавне набавке. Како је по својој 
структури и захтевима сличан ИСО 14001 неоправдано је захтевати овај стандард јер исти прописан 
са сврхом ограничавања конкуренције имајући у виду предмет јавне набавке. За наручиоца је битно 
да радови буду изведени у складу са предмером и предрачуном радова али не и да ли понуђач 
поседује овај стандард јер он није гаранција реализације уговора. Он не обезбеђује наручиоцу да ће 
предмет јавне набавке донети уштеду енергије наручиоцу. Напомињемо да је према важећој 
регулативи већине земаља ЕУ, оне у својим законима имају законске обавезе увођења система 
квалитета утрошка; и рационализације енергије према одређеним задатим нормама до краја 2016. 
године, а самим фирмама је остављено да изаберу начин имплементације кроз три модела: 
Усвајање ИСО 50001, проширење обима ИСО 140001 и кроз ангажовање независне енерго 
ревизорске куће, што доказује да је довољан услов да понуђач поседује ИСО 14001. Напред 
наведено доказује да прописани услов није у логичкој вези са предметом јавне набавке, да не 
представља објективну потребу наручиоца и да нарушава начело једнакости понуђача и обезбеђења 
конкуренције чиме је наручилац начинио повреду члана 7б.става 6. ЗЈН а са њим у вези и члана 
10 и 12. ЗЈН. 
Молимо наручиоца да из конкурсне документације избрише услов да понуђач поседује 
сертификат о испуњености стандарда ИСО 50001. 
Члан 10. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће 
већу конкуренцију. 
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, 
нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума“. 
Члан 12. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди 
једнак положај свим понуђачима. 
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или 
личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације 
делатности коју обавља понуђач“. 
Чланом 76. Ставом 2. ЗЈН прописано је « 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 76. ставом 6. ЗЈН прописано је «Наручилац одређује услове за учешће у поступку јавне 
набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предетом јавне 
набавке». 
Наручилац је у поступку припремања конкурсне документације занемарио да додатни услови морају 
бити одређени тако да не дискриминишу понуђаче и да буду у логичкој вези са предметом јавне 
набавке и са претећим законима. Смисао наведене норме јесте да наручиоцу омогући дефинисање 
услова чија ће испуњеност подразумевати да он приликом избора понуде, изабере понуду оног 
понуђача, који би сходно својим капацитетима могли успешно да реализују уговор. Међутим, поред 
Закона о јавним набавкама наручилац примењује и законе који су у вези са предметом јавне набавке 
и такође, закон ограничава да ти услови не смеју да дискриминишу понуђаче и да наручилац мора 
учинити извесним оправданост присуства прописаних додатних услова, руководећи се својим 
објективним потребама, као и повезаности истих са предметом јавне набавке. 
Наручилац је у предметном поступку јавне набавке одступио од обавезе прописане чланом 76. 
Ставом 6. ЗЈН. Дискриминаторским условом који нема никакво релевантно упориште у 
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потребама наручиоца у пракси приликом извођења радова, ограничио је конкуренцију, односно 
онемогућио је учествовање оним понуђачима који би иначе могли равноправно да конкуришу за 
реализацију предметне набавке. Закон о јавним набавкама забрањује ограничавање 
конкуренције међу понуђачима коришћењем дискриминаторских услова од стране наручиоца, 
на шта изричито упућује и одредница члана 10. ЗЈН. С друге стране, остваривање начела 
једнакости понуђача је основни предуслов за обезбеђивање конкуренције у поступку јавних 
набавки, што је уређено чланом 12. ЗЈН. Наручилац је у обавези да током трајања поступка јавне 
набавке обезбеди једнак третман понуђачима на тај начин што неће својим радњама стављати 
одређене понуђаче у привилеговани положај у односу на друге. 
Из свега напред изнетог може се утврдити да је наручилац спорни додатни услов пословног 
капацитета, за поседовањем страндарда ИСО 22301, ИСО 37001, ИСО 27001 и ИСО 50001, 
прописао супротно одредбама члана 76. Става 6. ЗЈН, јер исти није у логичкој вези са предметом 
јавне набавке и у супротности је да одредбама члана 10, и 12.3ЈН. 
Све напред изнето несумњиво доказује да је наручилац повредио одредбе члана 61. става 1. ЗЈН, 
јер конкурсну документацију није саставио на начин да понуђачи могу на основу ње да 
припреме и поднесу прихватљиву понуду. Дискриминаторски услови прописани конкурсном 
документацијом имају за последицу апсолутно битну повреду члана 61. става 1. ЗЈН, те из тог 
разлога молимо наручиоца да услов да понуђач поседује сертификат о испуњености стандарда 
ИСО 27001, ИСО 37001, ИСО 22301 и ИСО 50001 избрише из конкурсне документације у циљу 
законитости поступка и обезбеђења конкуренције. 
 
Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 
документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији. Ако наручилац не измени конкурсну документацију сходно овом захтеву, 
бићемо принуђени да своја права остваримо у поступку заштите права и оспоравамо законитост 
конкурсне документације.“ 
 

 

Дом здравља “Нови Сад” Нови Сад као наручилац даје следећe одговорe: 

 
Као што је наручилац у свом претходном одговору од 08.11.2019. образложио потребу за 
захтеваним стандардима, чиме би добио заокржени систем где би понуђач кроз стандард 
доказао да у раду поштује процесе сталног побољшавања система и да послује у складу са 
захтевима корисника и одговарајућих закона и прописа. 
Наручилац, приликом дефинисања постављених услова није ограничио конкуренцију и 
дискриминисао одређене понуђаче. Наручилац је мишљења да су захтевани стандарди у складу 
са Законом о јавним набавкама и у логичној вези са предметом јавне набавке. 
Имплементиран систем менџмента континуитета пословања (ИСО 22301) обезбеђује поузданог 
извоћача радова. 
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Стандард ИСО 37001 је у логичкој вези са предметом јавне набавке имајући у виду да исти 
обезбеђује континуирано поштовање и одржавање система управљања антикорупцијом и након 
отварања понуда. 
Поводом стандарда ИСО 50001 – систем управљања енергијом, напомињемо да исти обезбеђује 
услове за спровођење политике енергетске ефикасности с обзиром да се предметни радови 
изводе у складу са Програмом обнове објеката јавне намене којим је предвиђено унапређење 
енергетске ефикасности објеката који су обухваћени наведеним програмом. 
 
У вези са стандардом ИСО 27001, наручилац је размотрио и уважио аргументе потенцијалног 
понуђача, те ће у том делу извршити измену конкурсне документације. 
 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН 32/19 


