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О д г о в о р 

 
 Наручилац остаје при захтевима које је прописао на страни 7 од 67 

конкурсне документације, а који се односе на обим акредитације захтеваних сертификата 

како би доказао да испуњава додатни услов у погледу пословног капацитета. 

 Начин на који је Наручилац прописао додатни услов у погледу пословног 

капацитета представља могућност коју има на располагању сходно одредби члана 76.став 

1,2, и 6.Закона о јавним набавкама, имајући у виду вредност и значај јавне набавке. Треба 

имати у виду чињеницу да се предметни сертификати издају правним лицима с`обзиром 

на њихово искуство у одређеној области и да сваки сертификат има свој обим (област) 

сертификације, те да је сврха прописивања истих доказ понуђачеве професионалности и 

ефикасности у пословању односно у унапређењу контроле процеса рада и обезбеђењу 

боље конкурентне позиције. Уколико не би овако био дефинисан обим сертификације не 

би постојала јасна логичка веза између пословног капацитета као додатног услова и 

конкретне јавне набавке, имајући у виду да је Наручилац прописао да у цену добара треба 

да буду урачунати сви зависни трошкови, те и трошкови испоруке и монтаже о чему ће се 

сачинити записник о квалитативном пријему добара, а све у складу са условима из 

конкурсне документације. 

 Тиме што је заинтересовано лице навело да се овако прописаним 

додатним условом фаворизују понуђачи који имају сертификате за област сертификације 

продаја и монтажа угоститељске опреме, само је потврђено да конкуренција у смислу 

одредби Закона о јавним набавкама није ограничена, будући да из саме формулације 

произилази да има најмање два и више понуђача, што је Наручилац у припремној фази и 

утврдио. 

 

 Управо би област сертификације дефинисана на начин који сугерише 

заинтересовано лице ISO 9001:2008 / SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући, за области 

производња и продаја угоститељске опреме, ISO 14001:2004 / SRPS ISO 14001:2005 или 

одговарајући за области производња и продаја угоститељске опреме и OHSAS 18001:2007 

за области продаја, уградња и сервисирање комплетне угоститељске опреме, био 

рестриктиван и супротан одредбама Закона о јавним набавкама, а у крајњем случају и 

контрадикторан. 


