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Текст захтева Одговор - појашњење

Поштовани, 

У КД у делу КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР 
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА сте под тачком 3. Стандарди 
осигурања квалитета и стандарди управљања животном 
средином навели да тражите сертификате: ИСО 9001, 
ОХСАС 18001 или 45001 и ИСО 22301 и ИСО 14001 и ИСО 
50001. 

Питање :

1. Да ли Ви као Наручилац поседујете све тражене 
сертификате, јер у супротном не би требали и смели да 
захтевате од Понудјача исте?

2. Да ли можете да образложите какве везе са 
предметном набавком имају ИСО стандард 22301 који 
се односи на продуктивност пословања предузећа и 
50001 који се односи на енергетску ефикасност?

Срдачан поздрав.

На основу чл. 97. Закона о јавним набавкама 
заинтересовани привредни субјект може тражити 
додатне информације или појашњена само у вези са 
документацијом о набавци, а не и информације о 
самом Наручиоцу. Дакле, у питању су информације без 
којих привредни субјект не би могао да припреми 
прихватљиву понуду.

За припремање понуде, потпуно је ирелевантан податак 
да ли и сам Наручилац, као корисник услуга које су 
предмет набавке, поседује  тражене сертификате. 
Могућност одређивања критеријума за квалитативни 
избор је Законом о јавним набавкама предвиђена за 
Наручиоце, а не и за привредне субјекте. Ниједном 
одредбом Закона о јавним набавкама није прописано 
да ли и сам Наручилац мора испуњавати критеријум 
који је одредио за избор привредних субјеката.

Захтевани стандард ИСО 50001 стандард креиран је да 
буде најзначајни стандард за управљање енергијом. 
Овај стандард је дизајниран тако да је могућа његова 
самостална имплементација као система управљања 
или његова логична комбинација или интеграција са 
значајним корпоративним стандардима као што су ИСО 
9001 и ИСО 14001.

ИСО 50001 омогућује организацијама да прошире 
одговорност према животној средини на управљање 
енергетским изворима и потрошњу енергије. Као такав, 
он је главна компонента организационе одоговорности, 
пружајући интернационално признат став, како за 
технички тако и за стратешки аспект управљања 
енергијом и њеном потрошњом, чиме се поштује све 
оштрија законска регулатива у овој области. Осим тога, 
смањују се трошкови за све скупљу енергију и фокусира 
се на смањење емисије ЦО2.

ИСО 50001 стандард пружа могућност организацијама и 
компанијама са техничким и менаџмент стратегијама да 
повећају енергетску ефикасност, смање трошкове и 
умање негативан утицај на животну средину. 
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Неке од користи развоја и имплементације ИСО 50001 
система за управљање енергијом су:

• смањена употреба енергије,

• контрола и смањење трошкова енергије,

• смањење негативног утицаја на животну средину,

• припрема за праћење и извештавање о емисији 
гасова стаклене баште,

• кредибилитет у јавности о енергетској свесности.

Наручиоцу је неопходна потврда да ће његови захтеви 
који се односе на дате услуге бити испуњени, те је зато 
потребно за извршење предметних услуга обезбедити 
Пружаоца услуга који испуњава специфичне захтеве 
стандарда ИСО 50001. Наиме овај стандард омогућава 
организацијама да прошире одговорност према 
животној средини на управљање енергетским изворима 
и потрошњу енергије. Као такав, он је главна 
компонента организационе одговорности сваког 
привредног субјекта, јер пружа помоћ да се боље 
користи опрема која је неопходна за пружање услуге, 
кроз смањење употребе енергије и смањење негативног 
утицаја на животну средину, а што је прописано и 
одредбама члана 5. Закона о јавним набавкама где се 
ставља нагласак на обавезу привредних субјеката да 
при извршењу уговора о јавној набавци поштују обавезе 
у области заштите животне средине.

Захтевани стандард ИСО 22301 за менаџмент 
континуитета пословања специфицира захтеве за 
планирање, успостављање, примену, функционисање, 
праћење, преиспитивање, одржавање и стално 
побољшавање документованог система менаџмента 
ради заштите од инцидената који ремете, смањење 
вероватноће њиховог појављивања, припреме и 
одговора на њих као и опоравка од њих када се догоде. 
Захтеви специфицирани у овом стандарду су генерички 
и предвиђено је да буду применљиви на све 
организације или њихове делове, без обзира на њихов 
тип, величину или природу. Степен примене ових 
захтева зависи од сложености организације и окружења 
у којем она функционишу.

Наручилац наводи да је сврха прописивања ових, као и 
осталих критеријума за квалитативан  избор привредног 
субјекта, доказивање да је привредни субјект способан 
да учествује у предметној јавној набавци, те да ће бити у 
могућности да испуни обавезе из уговора о јавној 
набавци, ако му исти буде додељен.

Обавеза обезбеђивања конкуренције предвиђена 
чланом 7. Закона о јавним набавкама се не може 
тумачити на начин који подразумева обавезу Наручиоца 
да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у 
поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о 
сврси јавне набавке као ни о квалитету услуга које су 
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предмет јавне набавке. Тако Републичка комисија у 
својој досадашној пракси указује да “иако Наручилац 
има законску обавезу да у поступку јавне набавке 
омогући што већу конкуренцију, он са друге стране 
сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи у 
циљу задовољавања својих објективних потреба, а на 
основу конкурсне документације којом дефинише 
захтеве, односно техничку спецификацију која одговара 
таквим потребама”.

Поред наведеног, Наручилац наводи да привредни 
субјект захтевани критеријум може доказивати 
самостално или користећи капацитете чланова групе 
привредних субјеката или капацитете других субјеката 
на начин прописан чланом 130. ЗЈН. 

Из свега напред горе наведеног следи да Наручилац 
остаје при захтеваном критеријуму.


