
 

 

 

 

        ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
      СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

      Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија 
      Датум 10.06.2019 година 

 

 

 

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 1: 
Питање: У делу III-1 Додатни услови, тачка 1, подтачка 2), захтева се да потенцијални понуђач 

располаже са акредитованом лабораторијом која служи за обављање послова утврђивања података 
из Методологије за израду стручне документације за утврђивање и ревизију радних места на којима 

се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и то: 
- За испитивање хемијске штетности у радној средини, 

- За испитивање физичке штетности (бука, вибрације) у радној средини, 

- За испитивање услова радне околине (микроклима и осветљеност) са потребним обимом 
акредитације за.... 

 
У списку подносилаца захтева се налазе “Nissal” Д.О.О. Ниш (Ливнице) и Електропривреда Србије, 

огранак ТЕ-КО Костолац (Производња електричне енергије) где је потпуно извесно да ће бити 

потребно мерење топлотног зрачења и елекромагнетног зрачења. Из ког разлога се за испитивање 
физичких штетности захтева само акредитација за буку и вибрације, а не и за остале врсте физичких 

штетности, конкретно за топлотно зрачење и елекромагнетно зрачење? Те врсте физичких 
штетности нису мање битне од буке и вибрација. 

 

ОДГОВОР 1: 
  

Чланом 13. Правилника о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем („Службени гласник РС“, број 105/2003), прописано је да је ради утврђивања 

радних места код послодавца у складу са чл. 9,11. и 12. тог правилника, послодавац дужан да фонду, 
односно стручним организацијама омогући увид у документацију која се односи на радна места на 

којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, као и обављање потребних истраживања, 

прописаних Методологијом. 
Из наведеног прописа је јасно да стручне организације врше увид у документацију која се односи на 

радна места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, као и обављање потребних 
истраживања прописаних Методологијом,   

То значи да стручне организације анализирају радна места из захтева послодаваца за утврђивање 

радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, на начин прописан 
Методологијом, односно да између осталога, наводе карактеристичне штетности како би се утврдила 

истоветност анализираних радних места из захтева послодаваца са радним местима из Правилника 
о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и 



из ранијих прописа и ранијих документација, као и да Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање пре поступања стручних организација нема извесност да ће бити потребно мерење 
топлотног зрачења и електромагнетног зрачења, с обзиром да не поседује кадровски капацитет да 

пре спровођења поступка учини извесним потребу мерења различитих врста штетности. Из изнетог 
разлога, у складу са наведеним правилником и у циљу спровођења послова прописаних 

Методологијом, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање спроводи поступак 

ангажовања организација која обављају послове из Методологије, и у складу са конкурсном 
документацијом.  

Комисија за јавну набавку посебно истиче да не постоји подвојеност послова утврђивања података 
из Методологије и да карактеристичне штетности могу утврђивати организације које поседују 

тражене лиценце и акредитоване лабораторије, али да се путем акредитованих лабораторија 
добијају резултати који пружају већи степен извесности и компетенција. 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање не поседује кадровски капацитет са знањима 

о врстама емисија штетних зрачења у радну средину (околину), нити да пре поступања стручних 
организација процени да ли постоји извесност да ће бити потребно мерење топлотног зрачења и 

електромагнетног зрачења, као ни  да ли у том делу постоје карактеристичне штетности које утичу 
на утврђивање радних места из захтева послодаваца као радних места на којима се стаж осигурања 

рачуна са увећаним трајањем, али истиче да увидом у обиме акредитација акредитованих 

лабораторија на сајту АТС не постоје лабораторије које су акредитоване за електромагнетно зрачење 
у радној околини (средини), а да увидом у обиме акредитација акредитованих лабораторија на сајту 

АТС, постоји само једна лабораторија акредитована за топлотно зрачење у радној околини 
(средини), те смо мишљења да је за ове врсте евентуалних испитивања довољна лиценца за 

обављање послова испитивања услова радне околине, хемијских и физичких штетности (осим 
јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености, коју издаје Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Републике Србије. 

 

ПИТАЊЕ 2: 
 

Узимајући у обзир одговор који је дат 06.06.2019. године на питање:  

  
У делу III-1 Додатни услови, тачка 1, подтачка 2), захтева се да потенцијални понуђач располаже 

са акредитованом лабораторијом која служи за обављање послова утврђивања података из 
Методологије за израду стручне документације за утврђивање и ревизију радних места на којима се 

стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и то: 

-          За испитивање хемијске штетности у радној средини, 
-          За испитивање физичке штетности (бука, вибрације) у радној средини, 

-          За испитивање услова радне околине (микроклима и осветљеност) са потребним обимом 
акредитације за.... 

  
Пошто је списак хемијских штетности дат стандардом SRPS Z.BO.001:1991 где се дефинише да су 

шкодљиве супстанце: 

-          Гасови, паре, димови, прашине и магла (1165 различитих супстанци) 
-          Минерална и органска прашина (9 различитих врста прашине) 

-          Минерална и органска прашина изражена бројем честица 
-          Канцерогене супстанце (преко 620 супстанци). 

  

Потребно је дефинисати за које врсте супстанци потенцијални понуђач мора бити акредитован (што 
се види из Обима акредитације). У случају да се не могу унапред дефинисати врсте супстанци које 

се могу јавити потпуно је беспредметно захтевати акредитацију, јер понуђач, према написаном, 
испуњава услов ако је акредитован макар за једну врсту супстанце за чијим се испитивањем можда 

и неће јавити потреба, а да не буде акредитован за супстанце које се можда појаве. 

  



ПИТАЊЕ: Молимо Вас да нам конкретно одговорите за које супстанце је потребно имати 

акредитацију. Сертификат о акредитацији који се захтева може се издати и за испитивање само 
једне супстанце (да ли је то довољно). Очекујемо одговор који обим Акредитације се тражи (навести 

конкретно за испитивање којих супстанци (хемијских штетности) треба бити Акредитован)? Нигде у 
одговору на предходно питање нисте дали које су то супстанце (хемијске штетности) тако да Вас 

молимо да то одговорите. Када се нешто захтева у додатним условима мора се прецизно рећи шта 

се захтева. 
Да ли је потребно имати сертификат о Акредитацији само за једну супстанцу (хемијску штетност) 

или је потребно бити акредитован за више супстанци (у том случају морате навести које су то 
супстанце (хемијске штетности)). 

Уколико кажете да је одговор дат у предходном питању, а није, сматраћемо да се ради о 
одуговлачењу. 

 

ОДГОВОР 2: 

 
Чланом 13. Правилника о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна 

са увећаним трајањем („Службени гласник РС“, број 105/2003), прописано је да је ради утврђивања 

радних места код послодавца у складу са чл. 9,11. и 12. тог правилника, послодавац дужан да фонду, 
односно стручним организацијама омогући увид у документацију која се односи на радна места на 

којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, као и обављање потребних истраживања, 
прописаних Методологијом. 

Из наведеног прописа је јасно да стручне организације врше увид у документацију која се односи на 

радна места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, као и обављање потребних 
истраживања прописаних Методологијом.   

То значи да стручне организације анализирају радна места из захтева послодаваца за утврђивање 
радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, на начин прописан 

Методологијом, односно да између осталога, наводе карактеристичне штетности како би се утврдила 
истоветност анализираних радних места из захтева послодаваца са радним местима из Правилника 

о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и 

из ранијих прописа и ранијих документација. Из изнетог разлога, у складу са наведеним правилником 
и у циљу спровођења послова прописаних Методологијом, Републички фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање спроводи поступак ангажовања организација која обављају послове из 
Методологије, и у складу са конкурсном документацијом. 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање не поседује кадровски капацитет са знањима 

о врстама шкодљивих хемијских супстанци у  радној средини (околини), нити да пре поступања 
стручних организација процени утицај шкодљивих хемијских супстанци као карактеристичних 

штетности које утичу на утврђивање радних места из захтева послодаваца као радних места на 
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. 

Комисија за јавну набавку посебно истиче да не постоји подвојеност послова утврђивања података 
из Методологије и да карактеристичне штетности могу утврђивати организације које поседују 

тражене лиценце и акредитоване лабораторије, али да се путем акредитованих лабораторија 

добијају резултати који пружају већи степен извесности и компетенција.  
Конкурсни услови су постављени тако да обухватају широк опсег хемијских штетности у радној 

средини које могу бити анализиране, а које могу бити, али и не морају бити, од утицаја на 
утврђивање радних места из захтева као радних места на којима се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем, у зависности и од утицаја осталих параметара из Методологије, који треба да 

буду обрађени у складу са Упутством за израду стручне анализе за утврђивање радних места на 
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним  трајањем код послодавца, које је саставни део 

конкурсне документације.  
 

Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама 

(члан 1, "Службени гласник РС", бр. 106/2009), прописани су минимални захтеви за безбедност и 



здравље на раду које је послодавац дужан да испуни у обезбеђивању примене превентивних мера 

ради отклањања или смањења ризика од настанка повреда или оштећења здравља запослених који 
настају или могу да настану услед излагања хемијским материјама на радном месту или су резултат 

било које активности која укључује хемијске материје. 

Из наведеног проистиче да хемијске штетности делују синергистички са штетностима, опасностима 

и осталим параметрима из Методологије који утичу на утврђивање радних места из захтева као 

радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и нема места 
дезоријентацији у погледу конкурсних услова везаних за хемијске штетности, тако да је, што се тиче 

услова везаних  за хемијске штетности, потребно да понуђачи поседују лиценцу за обављање 
послова испитивања услова радне околине, хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих 

зрачења), микроклиме и осветљености, као и акредитовану лабораторију која служи за обављање 
послова утврђивања података из Методологије за испитивање хемијске штетности у радној средини, 

са једном или више акредитованих супстанци. 

 

 

 

       Комисија за јавну набавку 


