
 
       
 

 
Број 404-88/4 од 14.02.2019.године 

 

          ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧИ   ПОСТАВИЛИ СУ  СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 

 

 

1. У делу додатних услова на страници 5,7 и 8/28 конк.документације, предвидели сте поред 

осталих захтеваних сертификата и следећи сертификат: ISO 28000  или одговарајући“  

Наше питање је следеће: Из ког разлога Наручилац захтева наведене сертификате од 

понуђача, обзиром да исти немају битан значај за извршење предметне услуге?  

Напомињемо да предметне услуге, не предвиђају нужност примене стандарда ISO 28000, 

јер наведени стандард предвиђа безбедност ланца снабдевања.  

Ово је неоправдано увођење захтева Наручиоца у делу додатних услова , који свакако 

нису у директној вези са предметном услугом. У прилог наведеном, посебно истичемо 

чињеницу да остали захтевани сертификати предвиђају процедуре, које у свему 

задовољавају потребе Наручиоца за уредно извршење предметне услуге (напомињемо још 

једном да је предмет УСЛУГА ЧИШЋЕЊА, А НЕ БЕЗБЕДНОСТ У ЛАНЦУ 

СНАБДЕВАЊА): сертификат ИСО 9001 (систем квалитета), ОХСАС 18001 (систем 

безбедности и здравља на рад) и ИСО 14001 (систем заштите животне средине).  

Наведени сертификат (захтевани ISO 28000), значајно сужава конкуренцију, супротно 

начелима ЗЈН, а такође као додатни услов није у значајној вези са предметом јавне 

набавке (чишћење просторија), што је такође супротно одредбама ЗЈН. 

Молимо вас да размотрите могућност измене конк.документације у наведеном делу, 

брисањем захтеваног сертификата. 

О пропсивању додатних услова, у којима се неоправдано захтевају сертификати, који нису 

у блиској вези или значајној вези са предметом јавне набавке, доношене су већ одлуке 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (Решења бр. 4-00-

1855/2016; 4-00-1097/2015). 

 

  одговор на постављено питање: Изменом конкурсне документације број 404-88/5 од  

     14.02.2019. године биће брисан додатни услов. 

 

 

2. Код доказа за испуњење кадровског капацитета захтевате следећи доказ „Да понуђач има 

минимум 20 радника (доказ ППП ПД за претходни месец од  дана објављивања јавног 

позива за подношење понуда на порталу јавних набавки)“. Молимо вас за појашњење да 

ли је то пореск.пријава за зараде за месец децембар, пошто је обавеза за исте доспела до 

краја јануара 2019. године, као и да ли се само захтева Обавештење о поднетој пореској 

пријави ППП ПД или се захтева и Извод из наведене пријаве? 

одговор на постављено питање:Да,пореска пријава за месец децембар 



3. У ком времену (којим даним), услугу врше извршиоци даваоца услуге (само радни дани, 

понедељак до петка, или другачије)? 

одговор на постављено питање:чишћење просторија обавља се радним данима 

понедељак-петак 

4. Које је захтевано радно време извршилаца, који ће бити ангажовани на извршењу 

предметне услуге? 

одговор на постављено питање:Конкурсном документацијом  у моделу уговора  у члану 5. 

Предвиђено је време када потенцијални понуђач може да изврши чишћење“ Чишћење 

просторија градске управе Зајечар може да се обавља  у веремену од 15,3о сати па до 08,00 

сати,____________________________________(понуђач да упише време пружања услуга).“ 

 

5. Да ли Наручилац захтева минимални број извршилаца, које ће бити ангажовани на 

извршењу предметне услуге? 

одговор на постављено питање:Број извршилаца за поменуте услуге сам понуђач 

одређује. 

6. У вези претходног питања, који број извршилаца је био ангажован у досадашњем 

извршењу предметне услуге? 

одговор на постављено питање: четири. 

 

 

                                                                             ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                                                                                 Саша Матијевић 


