
 

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке пружања услуге 

израде пројектне документације за потребе изградње саобраћајница на 

градском и сеоском подручју града Ниша, ради закључења оквирног 

споразума,  јавна набавка број 404-2/49У-2018-28, одговара на питањe 

заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 1: 

        „ Зашто је у додатним условима ISO 18001 замењен са ISO 45001? ISO 

45001 је стандард који је заменио стандард 18001 и сви стандарди 18001 су 

и даље важећи док се не уради сертификација. Тј, потребно је да 

промените конкурсну документацију и да буду прихватљиви и ISO 45001 и 

ISO 18001 или да у одговорима потврдите да је прихватљив и ISO 18001 

који је и даље важећи. Такође, потребно је да буде стављен и израз ’’или 

одговарајући’’?“ 

 

Одговор на питање број 1: 

Наручилац је конкурсном документацијом за предметну јавну набавку 

захтевао да понуђач као доказ о испуњености додатног услова у погледу 

пословног капацитета, под 2., поседује важеће сертификате издате од 

стране Акредитационог тела Србије за следеће стандарде:  

- SRPS ISO 14001:2015 - системи управљања заштитом животне 

средине 

- SRPS ISO 45001:2018 - систем управљања заштитом здравља и 

безбедношћу  на раду. 

Захтевани стандард SRPS ISO 45001:2018 - систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу  на раду, објављен 05.04.2018. године, је 

тренутно важећи стандард који је заменио повучени стандард SRPS 

OНSАS 18001:2008. 

Клијенти сертификовани према старим издањима стандарда имају 

слободу избора о тренутку у којем  ће извршити транзицију на ново издање 

стандарда, али он обавезно мора бити пре 11. марта 2021. године. 

Понуђачи који поседују сертификат за стандарде SRPS ISO OHSAS 

18001 или  ISO18001 важећи су до датума који је наведен у сертификату и 

такве сертификате ће Наручилац прихватити као доказ о испуњености 

захтеваног додатног услова у погледу пословног капацитета, под. 2.  

Члaном 71. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) прописано је да ако се технички 

пропис позива на српски стандард, такав стандард је обавезан и примењује 

се као технички пропис, без навођења речи „или одговарајуће“. 

 

Питање број 2: 

„Зашто се тражи опрема за мобилно мапирање? У спецификацији 

услуга не стоји да је потребно урадити мобилно мапирање терена и то није 

предмет ове јавне набавке. Молимо Вас да или избаците овај услов или 



додате у спецификацији која је обавеза извршиоца око мобилног 

мапирања. ?“ 

 

Одговор на питање број 2: 

Наручилац је конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку захтевао да понуђач за извршење предметне јавне набавке има на 

располагању одговарајућу геодетску опрему за мобилно мапирање која 

обезбеђује велику брзину снимања, прецизност позиционирања снимљених 

објеката, креирање алфанумеричких атрибута везаних за објекте и банку 

података слика, што омогућава да се резултат може експортовати  у било 

који ГИС на тржишту и при том обезбеђује ефикасно управљање и 

коришћење података. 

 

У Нишу, 28.01.2019. године 
 

 

 

 

 


