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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 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.B0.001:1991 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. 
 

ОДГОВОР: 

Стандардом SRPS Z.B0.001:2012 (Стандард SRPS Z.B0.001:1991, преиспитан и потврђен у марту 2012) 
утврђене су максимално дозвољене концентрације појединих шкодљивих гасова, пара и аеросола 

(дима и прашине) у ваздуху радних просторија, радних места и радилишта које не захтевају примену 
мера хигијенско-техничке заштите односно примену одговарајућих личних заштитних средстава. 

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.  

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Комисија за јавну набавку) указује да је 

чланом 53. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, број 

34/2003...73/2018) прописано је да је радно место односно посао на коме се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем оно радно место односно посао на коме је рад нарочито тежак, опасан и 

штетан за здравље и поред тога што су примењене све опште и посебне заштитне мере утврђене 
прописима. 

Како је у Методологији за израду стручне документације за утврђивање и ревизију радних места на 

којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, која је саставни део Правилника о радним 

местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем („Сл. 

гласник РС“, број 105/2003), у тачки А. и В. прописана обавеза давања приказа свих прописаних 

општих и посебних мера заштите на раду на радном месту, то, с обзиром да наведени стандард не 

захтева примену хигијенско-техничке заштите односно примену одговарајућих личних заштитних 

средстава,  при утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са 

увећаним трајањем код послодаваца подносиоца захтева, не постоји обавеза примењивања тог 

стандарда, имајући у виду одредбу члана 53. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

и наведене тачке Методологије за израду стручне документације за утврђивање и ревизију радних 

места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. 

 

 

 

 

       Комисија за јавну набавку 


