
 
Број: 855 
Датум: 19.11.2015 
Сремска Митровица 
 

На основу члана 63. Став 3 . Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) одговор на питање: 
 
молим Вас да ми у складу са Законом о јавним набавкама одговорите на доле 
постављена питања:  
   
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА 
  
За предметну јавну набавку понуђач мора испунити и додатне услове дефинисане 
чланом 76. 
Закона. 
2. Понуђач мора имати усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда: 
SPRS 
ISO 9001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO 14001:2005 (или одговарајући), SRPS 
OHSAS 
18001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO/ EC 27001:2014 (или одговарајући) и SRPS 
ISO 
50001:2012 (или одговарајући). 
Доказ: фотокопије наведених сертификата важећих у моменту подношења понуде. 
  
Питање 1: Да ли Инвеститор има уведен SRPS ISO 50001:2012 стандард? 
  
Горе наведени стандард (SRPS ISO 50001:2012) се односи на управљање енергијом. С 
обзиром на чињеницу да захтевана опрема ради 24 сата дневно и Инвеститор није 
тендерском документацијом предвидео максималну потрошњу система за дојаву 
пожара молимо одговор на следеће питање: 
  
Питање 2: Због чега се захтева достављање сертификата SRPS ISO 50001:2012? 
  
Питање 3: На основу којих закона, правилника и интерних докумената Инвеститора се 
захтева достављање сертификата SRPS ISO 50001:2012? 
  
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА 
  
За предметну јавну набавку понуђач мора испунити и додатне услове дефинисане 
чланом 76. 



Закона. 
1. Да понуђач поседује најмање два доставна возила; 
Доказ: Приложити фотокопије полиса осигурања. 
2. Понуђач мора имати усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда: 
SPRS 
ISO 9001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO 14001:2005 (или одговарајући), SRPS 
OHSAS 
18001:2008 (или одговарајући), SRPS ISO/ EC 27001:2014 (или одговарајући) и SRPS 
ISO 
50001:2012 (или одговарајући). 
Доказ: фотокопије наведених сертификата важећих у моменту подношења понуде. 
  
Питање 4: Да ли Инвеститор има уведен SRPS ISO/EC 27001:2014 стандард? 
  
Горе наведени стандард се односи на заштиту информација. С обзиром на чињеницу да 
опрема која је предмет јавне набавке не размењује и не даје на слободан увид 
информације од значаја за функционисање система молимо одговор на следеће питање: 
  
Питање 3: На основу којих закона, правилника и интерних докумената Инвеститора се 
захтева достављање сертификата SRPS ISO/EC 27001:2014 ? 

 
ОДГОВОР: 
 
1. Наручилац нема уведен SRPS ISO 50001:2012 стандард. 
 
2.  Наручилац захтева достављање сертификата SRPS ISO 50001:2012 обзиром 

да наручилац тражи да понуђач има развијену и усвојену менаџмент 
стратегију која је усмерена на повећање енергетске ефикасности и смањења 
трошкова пружених услуга, а исти истовремено представља основ за 
побољшање квалитета услуга. 

 
3. Наручилац захтева достављање сертификата SRPS ISO 50001:2012 на основу 

одредаба члана 76 Закона о јавним набавкама 
 

 
У вези са питањима која се односе на стандард SRPS ISO/EC 27001:2014 
наручилац истиче да је извршио измену конкурсне документације, те према 
измењеној конкурсној документацији поседовање наведеног сертификата 
није додатни услов.  
 
        Комисија 


