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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ-34У/20 
„Mониторинг заштите животне средине“, 
Број: 10295 
Дана: 20.07.2020. године 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на питање  
           
   Наручилац је дана 16.07.2020. године на имејл адресу примио Питање за јавну 
набавку „Mониторинг заштите животне средине“, редни број набавке ЈНМВ-34У/20 
који је код Наручиоца заведен истог дана под бројем 10154. 
 

Питања: 

 
Наручилац на страни 23/50 конкурсне документације у делу 5.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

КОЈЕ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ОДРЕДИО У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 76. ЗАКОНА, тачка 1. 
Пословни капацитет захтева између осталог и сертификат ISO 27001 који се 
односи на организације које се баве услугама у областима које су повезане са 
Информационим технологијама и потребом за очување поверљивости информација.  
 
Молимо Вас за образложење због чега је овај услов постављен као 

релевантан услов које понуђач мора испуњавати како би учествовао у 

достављању понуде за послове предмета јавне набавке. 

 

Такође, на истој страници конкурсне документације, у тачки 2. Кадровски капацитет, 
Наручилац захтева да понуђач испуњава  следеће: 
Да располаже следећим кадровима: 
- минимум 5 лица технолошке, хемијске или физичко-хемијске струке (седми 
степен 
стручне спреме), у радном односу или радно ангажовано на други начин у складу 
са Законом о раду 
- минимум једног специјалисту санитарне хемије 
- минимум једног специјалисту микробиологије 
- минимум 3 лица хемијске струке (четврти степен стручне спреме) 
- минимум једног микробиолошког техничара 
 

Молимо Вас за образложење због чега Наручилац захтева баш овакав 

кадровски капацитет, с обзиром на то да је Правилником о условима које 

морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше одређену 

врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и 

испитивање квалитета отпадних вода јасно регулисано да предузеће мора 

имати запослена лица са следећом стручном спремом и то: 
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„За вршење физичко-хемијских испитивања предузеће мора имати запослена 
лица са следећом стручном спремом и то: 

1) најмање 2 лица високе стручне спреме (дипломирани физиохемичар, или 
дипломирани технолог, или дипломирани хемичар); 

2) најмање 3 лица средње стручне спреме (хемијски и/или лабораторијски 
техничар). 

За вршење микробиолошких испитивања предузеће мора имати запослена 
лица са следећом стручном спремом и то: 

1) најмање 1 лице високе стручне спреме (дипломирани биолог – микробиолог, 
или ветеринар – микробиолог или лекар специјалиста микробиолог); 

2) најмање 2 лица средње стручне спреме (санитарни техничар и хемијски 
техничар).“ 

Констатујемо и да су сви додатни услови које је Наручилац поставио 
излишни, јер је јасно да се ни Решења, као ни Сертификат са обимом 
акредитације Акредитационог тела Србије нису и није могао добити без 
постваљених услова Министарстава и сертификационих тела која дају дозволе 
и овлашћења за обављање послова предмета јавне набавке. 

Услови у погледу достављања фактура које представљају тајни податак 
једног предузећа, спискови и сл. (јер оверене и потписане потврде претходних 
Наручилаца нису довољан доказ), поготово имајући у виду минималан законски 
рок за достављање понуда (а притом Наручилац не узима у обзир ситуацију у 
Републици Србији и нередован или рад од куће већине предузећа), а све то за 
јавну набавку мале вредности и веома ниску процењену вредност за 
предвиђени обим и количину посла, и засигурно имајући у виду нови закон о 
јавним набавкама, директно је кршење појединих чланова и на граници са 
непоштовањем целокупног старог Закона о ЈН, још актуелног код ЈКП „Чистоћа“. 

Одговор Наручиоца:  

 
 
1. Стандард ISO 27001 је међународни стандард који се односи на заштиту 
и безбедност информација.  
 
Наведени стандард подлеже различитим подручјима примене и не односи се 
само „на организације које се баве услугама у областима које су повезане са 
Информационим технологијама“, а као што је наведено у питању 
заинтересованог лица. 
 
Овим стандардом, организације демонстрирају својим корисницима и осталим 
заинтересованим странама да послују са пословним процесима на бази 
принципа сигурности и да је пословна политика усмерена на стална 
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побољшавања у систему менаџмента за безбедност информација и процесима 
пружања услуга повезаним са њим. 
 
Свака организација има за циљ да своје клијенте и пословне партнере увери да 
се према информацијама поступа одговорно и да се оне користе 
професионално и сигурно. Нико не жели да сарађује са компанијом која не 
одаје утисак поверљивог партнера, а то је могуће само ако покажете да увек 
водите рачуна о ономе са чиме располажете. 
 
Безбедност информација је од највеће је важности у ери комерцијалних и 
државних компјутерских мрежа и електронског пословања уопште.  
 
Систем менаџмента безбедношћу информација је системски приступ 
управљању информационим ресурсима ради њихове безбедности у погледу 
поверљивости, доступности и целовитости. То је сложен склоп активности и 
мера, високо интегрисаних у пословно окружење и пословне циљеве, како би 
сваки елеменат пословног система имао оптималан ниво заштите. То је високо 
координиран механизам управљања сопственом имовином подједнако окренут 
како окружењу, тако и претњама изнутра.  
 
Предности ИСО 27001: 
• смањење ризика од оштећења и губитка информација, а самим тим и 
трошкова, 
• веће поверење клијената, запослених, сарадника, институција и свих 
заинтересованих страна због знања да су њихови подаци безбедни, 
• постојање одговорности за безбедност информација од стране свих и на 
свим нивоима у организацији. 
 
Чињеница да је понуђач своје пословање ускладио са захтевима стандарда ISO 
27001 пружа сигурност Наручиоцу да понуђач са информацијама до којих дође 
приликом извршења предметне набавке поступа одговорно и да их користи и 
дистрибуира професионално и сигурно, односно да их неће користити у друге 
намене и давати трећим лицима.    
 
Напомињемо и да је Наручилац, чија је претежна делатност сакупљања отпада 
који није опасан - комунална делатност (а не „услуге у областима које су 
повезане са Информационим технологијама“), у циљу безбедности како 
пословних тако и информација свих заинтересованих страна, имплементирао 
систем управљања безбедношћу информација у складу са захтевима 
стандарда SRPS ISO/IEC 27001. 

 
 

2. Чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) прописано је да Наручилац у конкурсној документацији 
одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке. 
 
Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и 
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кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне 
набавке. 
 
С тим у вези, Наручилац је неопходни кадровски капацитет дефинисао у складу 
са захтевима предмета набавке из техничке спецификације и обимом услуга.  
 
Предмет јавне набавке нису само услуге испитивања квалитета површинских, 
подземних и отпадних вода већ и испитивање квалитета амбијенталног 
ваздуха, мерење емисије из стационарних извора загађења, мерење емисије 
депонијских гасова, мерење буке). 

  
Због специфичности и обима тражених услуга Наручилац сматра да понуђачи 
поред услова прописаних Правилницима треба да имају и радно ангажована 
лица са наведеним степенима стручне спреме и струком. 
 
3.  Као доказе испуњености услова захтеваног пословног капацитета Наручилац 
је захтевао: попуњен, потписан Образац референт листе, потврде корисника 
услуга и фотокопије фактура – рачуна. 
 
Сходно наведеном, није захтевано да потврде буду оверене, као што наводи 
заинтересовано лице. Такође, није захтевано да потврде буду достављене у 
понуди у оригиналу, нити искључиво на обрасцу Наручиоца из конкурсне 
документације, а што омогућава да исте нпр. буду достављене понуђачу 
електронским путем од стране претходних корисника услуга (без обзира да ли 
је у питању редован рад или рад од куће). Овлашћено лице претходног 
корисника услуга потврду може издати и потписати на било којем обрасцу, уз 
одговарајућу садржину потребну за оцену понуде у овом поступку јавне 
набавке, након чега  је понуђач може одштампати и приложити у понуди. 
 
Фотокопије фактура – рачуна понуђача за извршене услуге су предвиђене као 
један од доказа захтеваног пословног капацитета, а исте не представљају тајни 
податак у смислу закона којима се уређује тајност података и пословна тајна.  

 
 

4. Наручилац је и претходне године споровео поступак јавне набавке чији је 
предмет био мониторинг заштите животне средине у ком су достављене две 
понуде чија је понуђена вредност била у оквиру процењене вредности.  
 
Наручилац је у Конкурсној документацији навео да су наведене количине 
оквирне и да „С обзиром на то да Наручилац није у могућности да предвиди 
прецизне годишње количине мерења унапред је одредио вредност уговора. 
Уговор ће се закључити на износ од 1.700.000,00 динара без ПДВ-а, а који је 
процењена вредност предметне набавке у Плану јавних набавки Наручиоца за 
2020. годину. 
 
Услуге ће се пружати према потребама Наручиоца, максимално до уговорене 
вредности.“ Као и да ће се укупна цена за оквирне количине без ПДВ-а 
користити за рангирање понуда“. 
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5. На поступак предметне јавне набавке примењује се Закон о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  у складу са  чл. 
239. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019). 
 
 
Одговор заинтересованом лицу Наручилац ће истовремено објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
 
       Комисија за јавну набавку 

 
 

 
                  
 


