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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

 

 Заинтересована лица, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражила су дана 24. и 

26.04.2017.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – реконструкција стабилног 

система за дојаву пожара у згради Скупштине АПВ ( ЈН ОП 9/2017), у оквиру кога су 

поставила следећа питања: 

           1) На наше постављено питање бр 4 од 19 .04 -које гласи: 

           „4. У додатним Условима -Пословни капацитет -захтевате поседованје ИСО 

Стандарде и то ИСО 9001 ; ИСО 14001; ИСО 27001 ,;ИСО 2231 и ОХСАС 18001. Молим Вас 

да појединачно за сваки тражени ИСО образложите у каквој је директној вези са 

Предметом ЈН , ( са условом тражених ИСО стандарда драстично утичете на смањење 

конкуренције – занемарив бр. Фирми поседује тражене ИСО сертификате- ). Такође вас 

молимо да стандарде који нису у директној вези са предметом ЈН ( минимално ИСО 27001 

и ИСО 22301) изоставите из услова ЈН.“ 

             дали сте одговор: 

            „4.Тражени ISO стандарди су потврда пословног капацитета понуђача, а 

наручиоцу обезбеђују сигурност да ће понуђач током трајања уговора задржати 

континуитет квалитетног извршења уговора у складу са уведеним стандардима квалитета 

(ISO9001), да понуђач послује у складу са заштитом здравља и безбедошћу на 

раду(OHSAS18001), затим да идентификује и контролише утицај својих активности, 

производа и услуга на животну средину, побољша однос према животној средини 

(ISO14001), као и да пословне промене код понуђача као и промењиви услови на 

тржишту неће утицати на извршење уговора (ISO22301). Како у техничкој спецификацији 

понуђач испоручује, подешава и у гарантном року одржава сервер и радну станицу 

односно врши интеграцију са постојећим комуникационим системом наручиоца, 

потенцијално долази до података који су од јавног значаја, па је битно да понуђач 

послује на бази принципа сигурности и поверљивости информација. 

              Уколико понуђач не испуњава тражене услове самостално, исте може испунити у 

заједничкој понуди где понуђачи заједнички могу испунити тражене услове.“ 

               Наручилац остаје при траженим додатним условима. 

              Молимо вас да нам наведете 3 фирме ( домаће) које поседују тражене ИСО 

Сертификате – Пошто ми нисмо успели да их пронађемо ,(како би се утврдило да ЈН није 

намењена оном ко је писао услове). 

              2) С обзиром на чињеницу да Акредитационо телео Србије није издало ни једну 

акредитацију за сертификацију по овом стандарду  сматрамо да је овај захтев 
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дискриминишући за домаће понуђаче. 

            Питање: на основу чега се тражи сертификат ISO 22301 за који нема издате 

Акредитације од Акредитационог тела РС за сертификацију по овом стандарду? 

            3) На страни 17/75 и 18/75 пише: 

          „4.3.Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, у складу са 

чланом 81. ЗЈН:  

1)да поседује Овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник 

РС“, бр.111/2009 и 20/2015) – издато од стране МУП-а Републике Србије и то: 

18/75 

Овлашћења за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера 

заштите од пожара 

- Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система – (Б-2 

лиценца) 

2)да поседује Решење за обављање послова сервисирања, одржавања и контролног 

испитивања уређаја и инсталација стабилних система за дојаву, детекцију и гашење 

пожара издато од МУП-а Републике Србије.“ 

           Питање: Зашто поседовање горе наведених лиценци као обавезан услов морају да 

испуне сви чланови групе понуђача? Позвали сте се на члан 81. ЗЈН који каже:Услов из 

члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност услова. 

            Ваш захтев је супротан наводима закона. 

            Молом вас да измените конкурсну документацију, јер овим захтевом кршите члан 

закона који сте сами навели. 

           4) Ако је предмет ЈН  Испорука и Уградња  система за дојаву пожара , ( а не 

Информациони систем )  

            -које су то Информације које треба да се заштите   ( безбедност информација  

ИСО 27001) 

            -У каквој је вези је ИСО 22301 ( Систем управљања Континуитетеом пословања) 

са предметом ЈН  која је једнократна (испорука и уградња по уговору). 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

     Питања под 1) и 2)  

          Приликом одређивања додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

наручилац полази од првенствено од предмета набваке и својих објективних потреба, уз 

поштовање обавеза које произилазе из одредаба Закона о јавним набавкама. 

          Обавеза наручиоца дефинисана чланом 10. став 1. ЗЈН – да омогући што је могуће 

већу конкуренцију не значи истовремено да наручилац има обавезу да услове за учешће у 

поступку јавне набавке дефинише на начин који омогућава сваком заинтересованом лицу 

да учествује у поступку. Услове и захтеве у конкурсној документацији, наручилац 

дефинише првенствено полазећи од својих објективних потреба а не од пословних и 

економских интереса заинтересованих лица – понуђача. 

           С обзиром да, према подацима којима располаже наручилац, постоји довољан број 

понуђача који може да испуни постављене услове, сматрамо да конкуренција није 

онемогућена и да услови нису дискриминаторски, те да наручилац има могућност да 

изабере прихватљиву понуду (било да је самостално поднета или као заједничка понуда 

групе понуђача). Све то имајући у виду одредбу члана 81. ЗЈН  сходно којој понуђач, 

поред тога што може самостално да наступи , може да наступи и у оквиру заједничке 

понуде, у ком случају понуду подноси група понуђача која би заједно могла да испуњава 

додатне услове у погледу пословног капацитета, а што је и наведено у конкурсној 

документацији.  

          На основу наведеног, уколико заинтересовано лице у конкретном поступку не може 

да поднесе самосталну понуду, има законску могућност подношења заједничке понуде. 

          ISO 22301 је објављен од стране Института за стандардизацију Србије, што се може 
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проверити на web страници ове институције: 

http://www.iss.rs/standard/?natstandard_document_id=45135. 

           Сертификационе куће увoде стандард ISO 22301 и у фирмама на територији 

Републике Србије, самим тим и фирме које су са простора Републике Србије могу да 

учествују у предметној јавној набавци, а што се може проверити и на web страницама 

наведених сертификационих кућа.   
       Питање под 3)    

           На постављено питање и тражено појашњење Наручилац је у Одговору на захтев 

за додатним информацијама или појашњењима бр.2 од 21.04.2017.године, објављеним на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 21.04.2017.године, дао 

одговор и појашњење истог.  

      Питањае под 4)  

          Техничком спецификацијом за предметну набавку јасно и прецизно је 

дефинисано да се приликом реконструкције стабилног система испоручује и инсталира 

и мрежна опрема ( 2 клијент рачунара и сервер рачунар) као и софтвер за 

визуелизацију система, мониторинг и управљање у реалном времену (online) једне или 

истовремено више централних јединица. 

             Приликом реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради 

Скупштине АПВ врши се  набавка, испорука, инсталација и конфигурација програмске 

подршке (софтвера) за визуелизацију система, мониторинг и управљање у реалном 

времену (online) једне или истовремено више централних јединица, централне 

рачунарске станице (сервера) и управљачко-надзорне рачунарске радне станице и 

приступа се комплетној инфраструктури и мрежи наручиоца са поверљивим подацима 

као што су адресни план постојеће комуникационе мреже, као и подаци који ће се 

налазити на рачунарима и главном серверу, чије је одржавање у уговорној обавези у 

гарантном року, као и шифре и подржавање софтвера и протипожарне централе и 

параметрирање уређаја. 

             У Конкурсној документацији у Моделу уговора дефинисана је обавеза заштите 

података наручиоца. 

             Сви дати наводи су оправдање наручиоца за захтев у оквиру пословног 

капацитета који се тиче стандарда ISO 27001. 

             Опрема која се уграђује и инсталира у предметној набавци даје се са 

одређеним гарантним роком, у оквиру којег је обавеза понуђача коме буде додељен 

уговор да исту одржава и отклања евентуалне недостатке. У том смислу наручилац мора 

да обезбеди континуитет у одржавању исте и комплетну подршку након инсталације у 

току гарантног рока, те сматра да понуђач који има имплементиран стандард ISO 22301 

може да докаже да ће својим континуитетом у пословању обезбедити несметан рад, без 

прекида и проблема за крајњег корисника тј. Наручиоца.            

 

   
             Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.   

    Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1.Игор Аврамовић, члан 
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