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Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са поступком јавне набавке мале вредности добара – набавка лежајева, ЈНМВ број 

78/17, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 

06.11.2017. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Наручилац има законску обавезу да код спровођења јавне набавке води рачуна да не 

ограничи конкуренцију. Упозоравамо наручиоца да се имплементација ISO стандарда 

заснива на принципу добровољности и да наручилац, према важећем ЗЈН, код сваког 

позивања на одређени стандард мора навести или одговарајући. Разумемо потребу 

наручиоца да обезбеди услове где ће посао уговорити са поузданим добављачима што 

се, поред доказа о директној вези са произвођачима чију робу стављају на тржиште 

Србије, може доказивати и имплементацијом одређених стандарда. Имплементација 

интегрисаног система управљања квалитетом и процедурама - IMS који обухвата ISO 

9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Доказ о имплементацији IMS је сигуран доказ 

пословног капацитета и код највећег броја наручилаца је као такав препознат и 

прихватљив доказ капацитета понуђача да на одговарајући начин спроведе све 

процедуре од набавке робе до испоруке Купцу. IMS је поуздан доказ управљања 

најразличитијим ризицима и као такав свеобухватнији је од ISO 22301 који је ограничен 

на питање управљања континуитетом пословања. С тим у вези поставићемио захтев за 

додатно појашњење да ли је за наручиоца доказ о имплементацији ИМС који обухвата 

ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 одговарајући доказ о испуњавању услова који се 

односи на захтеване сертификације ISO стандарда. У случају да за наручиоца то није 

прихватљиво своја права и права других понуђача штитићемо пред надлежним 

институцијама где. 

 

Молимо наручиоца да појасни да ли је доказ о имплементацији IMS који обухвата ISO 

9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 одговарајући доказ о испуњавању услова који се односи 

на захтеване сертификације ISO стандарда? 

 

ОДГОВОР бр.1 

За Наручиоца је прихватљиво да понуђач у предметном поступку јавне набавке поседује 

важеће сертификате стандарда ISO 9001 и ISO 14001. 

 

С тим у вези, биће извршена одговарајућа измена у делу дефинисаног услова пословног 

капацитета и то у смислу брисања захтева сертификата стандарда ISO 22301. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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