
  
 

 
 
ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ -38У/17 
„Лекарски прегледи радника на радним местима са повећаним ризиком“  
Број: 12849 
Дана: 04.08.2017. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на захтев заинтересованог лица 
           
   Наручилац је дана 01.08.2017. године у 21:25 часова на имејл адресу 
примио од заинтересованог лица Захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације ЈНМВ -38У/17 - Лекарски преглед 
радника на местима са повећаним ризиком. 
Дана 02.09.2017. године у 15:14 часова Наручилац је на имејл адресу примио 
исправку Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације ЈНМВ -38У/17 од истог заинтересованог лица. 
Захтев је заведен код Наручиоца првог наредног радног дана, односно 
04.09.2017. године под бројем 12823.   
У Захтеву заинтересовано лице указује Наручиоцу на неправилности у 
Конкурсној документацији.   
 
Садржина Захтева: 
 
„Користећи електронску пошту у поступцима јавних набавки користимо прилику 
да Вам се обратимо и укажемо на незаконитости и неправилности које смо 
приметили у конкурсној документацији у ЈНМВ бр. 38У/17 - Лекарски прегледи 
радника на радним местима са повећаним ризиком коју спроводите. 
 
Наиме у конкурсној документацији као додатан услов наводите: 
 
„Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
1.1. Да понуђач до рока за подношење понуда има уведене стандарде ISO 
9001, ISO 14001 и ISO 18001 за здравствену заштиту и оцену радне 
способности, управљање ризицима радне средине, хематолошка и биохемијска 
испитивања у биохемијском материјалу, токсиколошка испитивања 
 
ДОКАЗ – фотокопије важећих захтеваних сертификата“ 
 
 
Наиме тражењем наведеног доказа грубо нарушавате ЗЈН. Закон о јавним 
набавкама је јасан и полази од тога да услов мора бити у логичкој вези са 
предметном услугом. ISO 14001 стандард се односи на стандард за заштиту 
животне средине и ни у каквој је логичкој вези са предметом јавне набавке па је 
конкурсна документација у супротности са ЗЈН.  



  
 

Затим тражите ISO стандард 18001. Постоји само ОHSAS стандард 18001. 
Значи нисте јасно дефинисали тражени стандард односно тражили сте 
непостојећи стандард. ОHSAS се односи на безбедност и здравље на раду што 
такође није у логичкој вези са предметом јавне набавке па и на тај начин 
поступате у супротности са Законом о јавним набавкама. Нејасним 
дефинисањем траженог стандарда ( ISO 18001-непостојећи стандард) сте 
такође довели све потенцијане понуђаче у заблуду што је у супротности са ЗЈН. 
 
Тражењем наведених стандарда такође јасно нарушавате и члан 10 важећег 
Закона о јавним набавкама „Начело конкурентности“ јер за рад здравствених 
установа није неопходно да исте поседују сертификате већ сасвим довољно 
Важеће решење Министарства здравља за обављање предметне делатности а 
наручилац не сме да користи дискриминаторске услове у поступку јавне 
набавке јер су са траженим стандардима сви потенцијални понуђачи којима је 
Министарство здравља дало важећу дозволу не могу да поднесу понуд у 
предметном поступку. 
 
Значи, ниједан од наведених стандарда се конкретно не односи на предмет 
јавне набавке а то су Лекарски прегледи радника на радним местима са 
повећаним ризиком, што значи да у овом случају наручилац поступа супротно 
ЗЈН. Ни један од тражених сертификата се конкретно не односи на предмет 
набавке и ниједан ( нарочито ISO 14001), не уређује лекарске прегледе тако да 
је тражени услов у супротности са ЗЈН. Такође недвосмислено је јасно да су 
тражени сетрификати као услов и у супротности са чланом 10 ЗЈН јер јасно 
ограничавају конкуренцију.  
 
Сходно свему наведеном молимо Вас да измените конкурсну документацију, 
избаците или измените наведени услов који се односи на тражене сертификате 
тј. на пословни капацитет. 
 
Сходно томе да смо Вам указали на уочене пропусте и на незаконите делове у 
предметној конкурсној документацији и да је рок за заштиту права до 
03.09.2017. („ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок 
истиче кад протекне први наредни радни дан. Став 5. члан 80 ЗОУП“- крајњи 
рок за заштиту права је три дана пре рока за подношење понуда а то је нерадни 
дан па је сходно томе рок за заштиту права 04.09.2017.) молимо вас да 
тражене измене објавите на порталу јавних набавки најкасније до 11 
часова 04.09.2017. године. Уколико исти не буде објављен наша установа ће 
бити принуђена да покрене поступак заштите права а као установа која има 
реалног интереса да учествује као понуђач у предметној јавној набваци.“ 
 
 

Одговор Наручиоца:  
 

        Наручилац сматра да је захтевани пословни капацитет „Да понуђач до 
рока за подношење понуда има уведене стандарде ISО 9001, ISО 14001 и ISО 
18001 за здравствену заштиту и оцену радне способности, управљање 
ризицима радне средине, хематолошка и биохемијска испитивања у 
биохемијском материјалу, токсиколошка испитивања“ у логичкој вези са 
предметом набавке из следећих разлога: 

- Стандард ISО 14001 је међународни стандард намењен организацијама  
које теже управљању својим одговорностима за животну средину на 



  
 

систематичан начин који доприноси стубу одрживости животне средине 
и као такав је прихваћен од стране Института за стандардизацију Србије. 

 
Чланом 13. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) прописано је да је Наручилац дужан да набавља 
добра, услуге и радове који не загађују, односно који минимално утичу 
на животну средину.   
 
С обзиром на то да се по извршеним лекарским прегледима ствара 
медицински отпад логично је да Наручилац захтева да понуђачи у 
предметној набавци - пружаоци здравствених услуга имају уведен 
стандард  ISO 14001. 
 

- Наручилац је услед техничке грешке навео да захтева да понуђачи имају 
уведен стандард ISO 18001 уместо OHSAS 18001, те ће у том смислу 
извршити измену Конкурсне документације. 
 
Стандардом ОHSAS 18001 се утврђују захтеви за системе управљања 
заштитом здравља и безбедношћу на раду.  
При пружању здравствених услуга користе се инструменти и апарати 
које је потребно контролисати – атестирати, калибрисати и слично, у 
сврху њихове безбедности за рад,  како за лица која рукују њима тако и 
за пацијенте. 
С обзиром на то да је заштита здравља и безбедност на раду  
регулисана управо процедурама стандарда ОHSAS 18001, неспорно је 
да је наведени стандард у логичкој вези са предметом јавне набавке.  
 

Наручилац има уведене стандарде ISО 9001, ISО 14001 и ОHSAS 
18001 те му је од велике важности да организације са којима сарађује 
имају уведене наведене стандарде, односно да послују по процедурама 
прописаним тим стандардима.  
 

Уколико понуђач захтеване услове не може да испуни самостално 
исте може да обезбеди као члан групе понуђача - подношењем 
заједничке понуде.  

 
Наручилац ће измењену Конкурсну документацију објавити 

истовремено на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  
 
  

 
 
                                                                                Комисија за јавну набавку 


