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На основу члана 63. Став 3 . Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) одговор на питање: 
 
Поштована господо, 
  
молим Вас да ми у складу са Законом о јавним набавкама одговорите на доле 
постављена питања:  
  
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА 
  
За предметну јавну набавку понуђач мора испунити и додатне услове дефинисане 
чланом 76. 
Закона. 
2. Понуђач мора имати усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда: 
SPRS 
ISO 9001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO 14001:2005 (или одговарајући), SRPS 
OHSAS 
18001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO/ EC 27001:2014 (или одговарајући) и SRPS 
ISO 
50001:2012 (или одговарајући). 
Доказ: фотокопије наведених сертификата важећих у моменту подношења понуде. 
  
Горе наведени стандард (SRPS ISO 50001:2012) се односи на управљање енергијом. С 
обзиром на чињеницу да захтевана опрема ради 24 сата дневно и Инвеститор није 
тендерском документацијом предвидео максималну потрошњу система за дојаву 
пожара молимо одговор на следеће питање: 
  
Питање 3: На основу којих закона, правилника и интерних докумената 
Инвеститора се захтева достављање сертификата SRPS ISO 50001:2012? 
  
На горе наведено питање Инвеститор је одговорио следеће: 
  
3. Наручилац захтева достављање сертификата SRPS ISO 50001:2012 на основу 
одредаба члана 76 Закона о јавним набавкама 
  



Члан 76 Закона о јавним набавкама гласи: 

Додатни услови 
Члан 76. 

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 кадровског капацитета 
увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке. 

Наручилац може одредити конкурсном документацијом да понуђач мора да докаже да 
над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 
поступак. 

Наручилац може да одреди и друге додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
посебно уколико се односе на социјална и еколошка питања. 

Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза које понуђач 
има према својим подизвођачима или добављачима. 

Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу 
понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.  

Када је понуђач у поступку јавне набавке пословна банка, дужна је да податке доставља 
у складу са обавезом гаранције тајности података о својим клијентима, у складу са 
законом којим се уређује пословање банака. 

У овом члану је јасно наведено следеће: Наручилац одређује услове за учешће у 
поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предметом јавне набавке.  
  
  
С обзиром да управљање енергијом и енергетска ефикасност нису у логичкој вези са 
предметом јавне набавке молимо Вас да нам одговорите на следеће питање: 
  
Питање: Зашто се врши дикриминација понуђача који немају уведен стандард 
SRPS ISO 50001:2012? 
  
Напопмињемо да овакав захтев представља очигледно фаворизовање могућег 
добављача и дискриминацију осталих и сматрамо да постоје основе за подношење 
захтева за заштиту права понуђача. 
  
 
ОДГОВОР: 
 

1. У конкретном случају Наручилац не врши дискриминацију понуђача који немају 
уведен стандард SRPS ISO 50001:2012. Наиме, овај стандард специфицира 
захтеве који могу да се примене на коришћење и потрошњу енергије, 



укључујући и мерење, документовање и извештавање, пројектовање и методе за 
набавку опреме и системе који доприносе енергетској перформанси. Такође, овај 
стандард се примењује на све променљиве компоненте које утичу на енергетску 
перформансу и које могу да се прате, а на које организација може да утиче. Из 
наведеног произлази да се исти односи на све нове системе и опрему која се 
уграђује. Основна предност овог стандарда је што исти представља основ за 
побољшање квалитета у погледу уштеде енергије, те ће наручилац за све будуће 
уградње система и опреме захтевати од понуђача поседовање наведеног 
стандарда. 

 
 
Комисија 

 


