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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 91/19 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ 

ПИТАЊA: 
 

Поштовани, 

 

као понуђач морамо поново да Вас замолимо да размотрите захтев да се елиминише услов који 

се односи на сертификат о испуњености стандарда 37001. Подсећамо Вас на члан 75, 2) Закона 

о ЈН где је  наведено да понуђач мора доказати да није осуђиван за неко од кривичних дела, 

између осталог и кривично дело примања или давања мита. Самим тим, сваки понуђач који 

испуњава овај услов је већ тиме доказао да није имао учешћа у кривичним делима на која се 

поменути стандард односи, стога сматрамо да је овај услов сувишан. Такође Вас подсећамо и 

на члан 76 о обавези Наручиоца да одређује додатне услове на начин којим се не 

дискриминишу понуђачи и који су у логичкој вези са јавном набавком. 

  

 

ОДГОВОР: 

Поштовани, 

 

Захтев постављен од стране наручиоца за стандард ISO 37001 тражен конкурсном 

документацијом, сходно члану 76. ЗЈН није дискриминаторски. 

Најпре, треба истаћи да сам смисао услова – захтева (у техничким спецификацијама, као 

елемент критеријума или као додатни услов), јесте основано ограничавање конкуренције 

али никако не представља дискриминаторски услов (у складу са чланом 10. ЗЈН), 

прилагођено је објективним потребама наручиоца и предмету набавке. 

Једна страна – параметар, би била управо потреба наручиоца, при одређивању мере 

законитости захтева у конкурсној докуметацији. Друга страна или крајња тачка јесте начело и 

законска обавеза наручиоца да обезбеди што је могуће већу конкуренцију. Одређивање 

обухвата законитости, креће се између ове две крајње тачке, при чему треба нагласити 

да наручилац није дужан да постави захтеве тако да свако заинтересовано лице може 

учестовати у конкретној набавци, а не водећи при том рачуна о квалитету и сврси 

потребног предмета набавке. 

Сходно наведеном, реализација пројекта се финансира из буџета Републике Србије и 

овако постављен услов је у складу са свим законским и другим прописима. 

  



 

Још једном подсећамо због чега је тражен ISO 37001 

Стандард ISO 37001 садржи услове за успостављање, имплементацију, одржавање, надзор и 

побољшање система управљања анти-корупцијом. Овај стандард је намењен свим врстама 

организација из било ког сектора и за било коју врсту подмићивања с којима се могу суочити 

системи управљања. 

 

ISO 37001 служи као оквир предострожности организацијског интегритета и помаже у борби 

против ризика повезаних с подмићивањем и подстицањем пристојне пословне културе. Помаже 

организацијама да спрече, препознају и реагују на подмићивање и придржавају се закона о 

спречавању мита и добровољним обавезама које се примјењују на њене активности. 

 

ISO 37001 сертификат омогућава Наручиоцу посла -Инвеститори на јавној набавци да; 

 Смањи ризике подмићивања применом финансијских контрола у раној фази 
 Постигне конкурентну предност 
 Осигура да су пословни сарадници и корисници посвећени позитивном ставу - 

подстицању процеса 
 Спречава, открије и реши  ризик подмићивања на свим нивоима и код свих запослених 

у својој организацији 
 Подстиче поверење свих потенцијалних понудјача на тендеру 
 Смањује трошкове 
 Спречава сукоб интереса 

 
С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 91/19 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“, 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАЈЕВЦУ 

 

Датум: 19.09.2019. године 

 

 


