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Одговор на питања у вези јавне набавке, ЈН 25/2019 Израда стручних анализа и 

записника о радним местима у поступку утврђивања радних места на којимас се стаж 

осигурања рачуна са увећаним трајањем 

ПИТАЊЕ: 
Додатна објашњења у вези: “ЈН бр. 25/2019 – Израда стручних анализа и записника о радним 

местима у поступку утврђивања радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем” 

 Питање: У делу III-1 Додатни услови, тачка 1, подтачка 3, захтева се да потенцијални понуђач 
располаже Лиценцом за послове прегледа и провере опреме за рад, Лиценцом за обављање послова 

испитивања услова радне околине, хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), 

микроклиме и осветљености и Лиценцом за обављање послова испитивања услова радне околине – 
биолошких штетности. 

 У делу III-1 Додатни услови, тачка 1, подтачка 2 захтева се да потенцијални понуђач располаже 
акредитованом лабораторијом за испитивање хемијских штетности, физичких штетности (бука, 

вибрације) у радној средини и испитивање услова радне околине (микроклима и осветљеност). 

 Узимајући у обзир да се Лиценца за обављање послова испитивања услова радне околине, 
хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и Лиценца 

за обављање послова испитивања услова радне околине – биолошких штетности издају по истом 
правилнику и издаје их Управа за безбедност и здравље на раду, не видимо разлог зашто се, по 

истом принципу, не захтева акредитација и за испитивање биолошких штетности? Сем тога, 

испитивање биолошких штетности је извесно за подносиоце захтева: ЈКП „Зеленило и гробља“ 
Смедерево и ЈКП „Водовод“ Смедерево. 

 Према свему наведеном исправно је да се акредитација захтева у оба случаја или да се не захтева 
ни у ком случају. 

ОДГОВОР: 
Увидом у обиме акредитација на сајту АТС-а: http://www.registar.ats.rs/ нико у Србији није 

акредитован за микробиолошко испитивање ваздуха радне средине већ само радних површина – из 

тог разлога наручилац није тражио акредитацију.  

 

 

 

 

       Комисија за јавну набавку 
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