
                        
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                         

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/36-19- 07 

     29.10.2019. године 

           Б е о г р а д 

      

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012,14/15 и 68/15)   достављамо  

 

       ОДГОВОР  БРОЈ  2  

на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за набавку 

хартије, ЈН  бр. 36/19 

 

                                                                                                       

Питања: 

 

1) Питање број  1 

Стандард ISO 45001:2018 чији захтеви диктирају успостављање система менаџмента 
безбедношћу и здрављем на раду усвојен је од стране Института за стандардизацију Србије у 
2018. години. OHSAS 18001:2007 је стандард чији захтеви такође диктирају успостављање 
система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. У прилог томе говори да организација 
која поседује сертификат OHSAS 18001:2007 реализује прелазак (транзицију) на нове захтеве ISO 
45001:2018 са OHSAS 18001:2007, у складу са званичним дефинисаним роком за прелазак од 3 
године од тренутка публикације и ступања на снагу стандарда ISO 45001:2018, те организације 
имају право да изврше транзицију до 2021. године. Другим речима, организација поседује систем 
менаџмента безбедношћу и здрављем на раду уколико има и сертификат OHSAS 18001:2007, те 
сматрамо да  OHSAS 18001:2007 мора бити прихваћен као валидан доказ о испуњености 
наведеног. Према изнад наведеном образложењу, уколико се у условима наведе искључиво 
поседовање сертификата/стандарда ISO 45001:2018, овако дефинисан услов се може схватити 
као дискриминаторски за понуђаче, што је супротно члану 10 и 12 ЗЈН. У складу свим наведеним, 
молимо вас да потврдите да ћете, уместо  ISO 45001:2018, прихватити поседовање 
сертификата OHSAS 18001:2007. 

 

Одговори: 

1) Одговор на питање бр. 1: 

Наручилац уважава наводе зантересованог Понуђача и потврђује да ће као одговарајући 

сертификат захтеваном ISO 45001:2018 прихватити сертификат OHSAS 18001:2007 који 

представља претходну и још увек актуелну верзију најновијег сертификата ISO 45001:2018. 

 

Напомена: 

Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

Одговори  на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације. 

 

Koмисија за јавну набавку 


