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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Комисија за јавну набавку ОП-29/2017 
Број: XXV-404-4/17-60 
Дана: 01. децембра 2017. године 
Нови Сад 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 
124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке услуга - Услуга израде пројектно-техничке 
документације за културне станице, шифра: ОП-29/2017, заинтересовано лице је затражило појашњење 
конкурсне документације, те Наручилац овим путем доставља питањa и одговорe. 

 
 

1. Питање: Може ли Наручилац да појасни потребу за свим траженим сертификатима: SRPS ISO 
9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 50001 и  ISO/EIC 27001 ? 
Сматрамо да не постоји логична веза са предметом јавне набавке за све тражене сертификате што 
чини овај услов дискриминаторским и сматрамо да је овакав критеријум супротан Закону о јавним 
набавкама те да се овим условом крши начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости. 
Молимо Наручиоца да промени наведени услов и да омогући начело равноправности свих 
заинтересованих понуђача. 
 
Одговор:  
Наручилац је конкурсном документацијом одредио услов пословног капацитета да понуђач 
испуњава услове стандарда SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, OHSAS 18001 и EN ISO 50001, те 
нигде није постављен услов стандарда ISO/EIC 27001. 
Законом о јавним набавкама („Службени лист РС“, број 124/12) је превиђено да Наручилац поред 
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75., може одредити и додатне услове 
из члана 76. Закона о јавним набавкама. 
Обзиром да је Пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ Влада Републике Србије 
прогласила културним пројектом од националног значаја за Републику Србију, Закључком Владе 05 
број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године, као и да на тржишту постоји више понуђача који 
могу да испуне услов траженог пословног капацитета, Наручилац је одредио да додатни услов 
пословног капацитета буде такав да не дискриминише понуђаче и да је у логичкој вези са 
предметном набавком. 
Чланом 81. Закона о јавним набавкама, поглављем V тачком 7. Конкурсне документације 
предвиђено да понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, 
сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. 
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