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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке: 404-1-
215/18-24 
 
 

 
Дана 13.06.2018. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке: 
404-1-215/18-24, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15, 68/15).  
 
 
 Питање бр. 1: 
 „Дана 13.06.2018. године, објавили сте појашњење и измену конк.документације, где сте у 
делу пословног капацитета, извршили измену која се односи на захтеване стандарде квалитета, где 
сте захтевани стандард ИСО 9001:2008, заменили стандардом ИСО 9001:2015. Постављамо питање 
из ког разлога за Наручиоца није прихватљив и стандард ИСО 9001:2008, обзиром да је исти важећи 
до 14.09.2018. године, након чега исти престаје да важи, а према одлуци Међународног 
акредитационог форума (1ДР), чији је члан и Акредитационо тело Србије (више на страници 
NCr://ššš.aE5.g5/5g/ue5E/ua2pe-tGogtasne-2a-5e|1JPkasJopa-Ee1a-i-ue2J-5a-Egap2Jsnot-pa-J50-9001-J- 
150-14001  и NCr://ššš.aE5.g5/5g/5Egape/tGogtasne-2a-5e|1JPkasJopa-Ee1a-2a-5e|1JPkasni-5J5Eeta- 
tepa^gtepEa ). Сходно наведеном, сматрамо да и важећи стандарди ИСО 9001:2008 које поседују 
понуђачи (који су у периоду транзиције), морају бити прихватљиви докази за испуњење захтеваног 
дела пословног капацитета. Молимо вас да у овом делу извршите измену и прилагођавање 
конк.документације. 
 
 Одговор бр. 1: 
 Будући да је рок за прелазак на стандард ИСО 9001:2015 до 15.09.2018. године и да је 
стандард ИСО 9001:2008 још увек важећи стандард упоредо са стандардом ИСО 9001:2015 и да се 
оба страндарда односе на менаџмент квалитетом Наручилац ће, за понуђаче који су у периоду 
транзиције, прихватити и наведени стандард, као доказ захтеваног пословног капацитета.  
 Такође, напомињемо да је чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама предвиђено да је 
понуђач, кандидат односно добављач дужан да без одлагања обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из постпупка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора 
о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  
 
 
                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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