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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: 
 
ПИТАЊА: 
 
На основу чл. 20 ЗЈН у поступку јавне набавке бр. 7/2015 у својству заинтересованог 
лица у циљу појашњења у вези са припремањем понуде, молимо Вас да нам одговорите 
на следећа питања: 
 
1. У конкурсној документацији у обрасцу структуре цена на страни 20 ставка 17 и 
ставка 22 тражите 
Функционално испитивање система и издавање неопходне документације а да то може 
само неко ко поседује Решење МУП-а 
за сервисирање стабилних система а исто нисте навели у општим условима под тачком 
4 иако  Закон о јавним набавкама на то обавезује (ЗЈН чл. 75 и76), извођење посебних 
система. Навели сте Овлашћење за пројектовање и извођење посебних система, а не и 
Решење МУП-а за сервисирање. 
Питање гласи: Да ли је грешка у општим условима став 4 превид услова који је 
обавезан по закону и ако јесте молим Вас да измените конкурсну документацију. 
 
2. У конкурсној документацији у додатним условима под тачком 2 тражите да понуђач 
има усаглашен систем пословања са захтевима следећих стандарда: 
-SRPS ISO 9001:2008 
-SRPS ISO 14001:2005 
-SRPS OHSAS  18001:2008 
-SRPS ISO/EC 27001:2014 
-SRPS ISO 50001:2012 
У Закону о јавним набавкама (Сл. Гл. РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у чл. 76. У 2 ставу 
стоји:Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 
капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке. 
Даље у чл 78. Став 6. Стоји: Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да 
ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом набавке. 
Питање гласи:За шта су неопходни стандарди SRPS ISO/EC 27001:2014 који се односи 
на безбедност информација и стандард SRPS ISO 50001:2012 који се односи на 
енергетску ефикасност а предмет набавке је систем за аутоматску дојаву пожара за који 
постоји пројекат и који није ни у каквој вези са предметом набавке. 



 
3.У конкурсној документацији у обрасцу структуре цена на страни 20 под тачком 10 и 
11 дат је исти кабал са различитим спецификацијама. 
Питање гласи: Да ли је грешка у спецификацији количина или у опису кабла. 
 
 
 

ОДГОВОР: 
 
 
1. У вези са питањем које се односи на поседовање Решења МУП-а за 

сервисирање, наручилац истиче да је извршио измену конкурсне 
документације, те према измењеној конкурсној документацији поседовање 
Решења МУП-а за контролно испитивање и сервисирање стабилних система 
за дојаву  и гашење пожара представља обавезан услов за учешће у поступку 
јавне набавке. 

2. У вези са питањем 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.  
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. Грешка је у опису предметног кабла, те је из тог разлога измењена конкурсна    

документација у којој сада у ставци 11 на страни 20 стоји  „Кабл халоген-
фрее ватроотпорни ЈH(ST)H  FE180/E90  2x2x0.8 са полагањем“  
 
 
 

 
       
 
       Комисија 
 


