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Одговор на питање у вези јавне набавке број 02/2019 

 

 

ПИТАЊЕ: 

Поштовани,  

молимо Вас да нам појасните зашто су неопходни следећи ИСО стандарди који се 

захтевају као додатни услови за овај вид грађевинских услуга :ИСО 37001,ИСО 

27001,ИСО 5001 ? 

ОДГОВОР: 

Члан 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 

14/2015 и 68/15) јасно прописује право Наручиоца да пропише додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке. Стандарди који су захтевани у конкурсној документацији су 

уобичајени у поступцима јавних набавки радова. 

Тражени су сертификати који наручиоцу гарантују да ће понуђач коме буде додељен 

уговор бити способан на несумњив начин да изврши предмет јавне набавке у свему и на 

начин како је конкурсном документацијом прописано, без кашњења у роковима, без мана у 

квалитету и технологији извођења радова, а што гарантује уз поштовање свих захтева који 

се тичу чувања животне средине, заштите података о објекту јавне намене, безбедности и 

здравља на раду како би по окончању радова објекат у пуној мери оправдао сврху и намену 

финансирања овог пројекта 

Стандард ISO 27001  гарантује да у извршењу понуђач неће дозволити да информације 

везане за инсталације и статику објекта оду у неовлашћене руке чиме би била угрожена 

функционална намена и безбедност објекта (крађе, провале и др.) посебно у ситуацији 
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када су наручиоци обавезни да све енергенте и информациону инфраструктуру потребну 

за функционисање објекта приваљају кроз поступке јавбвних набавки где би неовлашћено 

одавање информација о објекту нарушило уговорну позицију и интересе наручиоца у 

будућим предметима јавних набавки везаним за функционисање овог објекта.  

Стадард ISO 37001 је регистрован код Института за стандардизацију Републике Србије и 

уско је везан са свим позитивним прописима Републике Србије а обимом своје 

стандардизације гарантује наручиоцу да извођач радова неће покушати да заобиће строга 

правила безбедности и здравља на раду у погледу своји радника, нити ће понудити 

технологију извршења која није у датом моменту на тржишту најбоља, како би тим и 

сличним радњама стекао некаву додатну корист у извршењу јавне набавке. На тај начин 

сасвим је јасно да је наведени сертификат у логичкој вези са предметом јавне набавке.  

Захтев за поседовањем овог стандарда је у складу са иницијативама и стратегијама Владе 

Републичке Србије и свих финансијских институција наше Државе.  

Стадард  ISO 50001  је неопходан наручиоцу као гаранција да ће се сви материјали и 

технологија извођења радова одвијати на начин који гарантује максималне уштеде 

енергије и самим тим максималне уштеде за наручиоца у каснијем коришћењу објекта који 

је предмет конкретне јавне набавке. 

Уређење пословања према траженим сертификатима може да оствари свако предузеће на 

тржишту Републике Србије под једнаким условима, као и за остале тражене сертификате 

(који у питању нису наведени), тако да предметни сертификати не могу бити 

дискримишући за понуђача. Такође исти су у примени код свих државних органа када 

наступају као наручиоци, а исто тако и код већине локалних самоуправа. 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 


