
 
   Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

                Град Сомбор 

              Градска управа 

    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 Број:  404-124/2020-VIII 

 Дана: 27.05.2020. године 

       С о м б о р  

 

 

 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Наручилац Градска управа Града Сомбора, доноси 

 

 
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

за јавну набавку број: 404-124/2020-VIII 

   - Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе 

града Сомбора, обликовано по партијама 

 

 
За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор. 

 

ПИТАЊA: 

у условима за ЈН бр. 404-124/2020-VIII за ПАРТИЈУ 2 (услуга одржавања хигијене у објектима ГУ 

СО ) - ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, тражи се: „Да је понуђач у претходне три године од дана објаве 

Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 

30.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на вршења услуге“. 

 

ПИТАЊЕ бр. 1:  Зашто сте ставили тако велики износ ( 30 милиона) - сматрамо да је довољно да је 

тај износ 10.000.000,00 динара (сходно процењеној вредности ЈН)? 

 

Такође за ПАРТИЈУ 2 (услуга одржавања хигијене у објектима ГУ СО) -  ПОСЛОВНИ 

КАПАЦИТЕТ тражи се стандард ИСО 45001:2018 –систем менаџмента безбедности и здравља на 

раду. 

ПИТАЊЕ бр. 2:  Стандард ИСО 45001:2018 је нови стандард, који  је у току 2018. године заменио 

постојећи стандард СРПС ОХСАС 18001: 2008, задржавши општи циљ стандарда, те сматрамо да у 

условима Конкурсне документације треба да стоји да треба да поседујемо Стандард ИСО 

45001:2018 или СРПС ОХСАС 18001: 2008, пошто су то у суштини исти стандарди. 

 

ОДГОВОРИ: 

1.  Додатни услов: „Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на 

Порталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 30.000.000,00 

динара без пореза на додату вредност, а који се односе на вршења услуге“, је у 

сагласности за законском регулативом и процењеном вредношћу јавне набавке. 

Предметна јавна набавка се спроводи као оквирни споразум за две године и процењена 



вредност јавне набавке је двогодишњи износ. Због самог временског периода извођења 

предметних услуга и озбиљности понуђача Наручилац је одредио износ који је у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

У случају да потенцијални понуђач не поседује довољан број уговора са траженим 

износом има могућност да понуду поднесе као заједничку понуду са другим понуђачем јер 

додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно, тј. имају могућност да 

се сабирају уговори-референце сваког понуђача у заједничкој понуди. 

 

  

2. Наручилац је у конкурсној документацији у делу додатних услова навео да понуђач 

мора испуњавати услов да поседује стандард ИСО 45001:2018  из разлога што наведени 

стандард захтева обуку и образовање запослених, како би могли да процене и отклоне 

евентуалне ризике и опасности пре него што они проузрокују несрећу и повреду. За 

разлику од старог стандарда  18001: 2008 који се фокусира само на контролу опасности. 

У случају да потенцијални понуђач не поседује тражени стандард има могућност да 

понуду поднесе као заједничку понуду са другим понуђачем који исти стандард поседује. 

 
 

 

                                                                                   Комисија за јавну набавку број 

                                                                                                   404-124/2020-VIII 


