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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

 

 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 28.04.2017.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 је поставило 

следеће питање: 

„На наше постављено питање бр 1 од 24.04 – ВЕЗАНО ЗА ПОСЕДОВАНЈЕ СРПС 

ИСО 22301 стандарда, у вашем одговору бр. 3 од 27.04.2017. (одговор на питање бр. 1) 

навели сте: 

“Собзиром, да према податцима којима располаже наручилац, постоји довољан број 

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

онемогућена и да услови нису дискриминаторски ”ако већ имате такве информације, 

молимо вас да одговорите на питање које смо вам поставили (и постављамо вам 

поново) 

1. молимо вас да нам наведете 3 фирме (домаће) које поседују тражене ИСО 

Сертификате – (ИСО 22301 и ИСО 27001 за ОБЛАСТ која је предмет ЈН) пошто ми нисмо 

успели да их пронађемо ,(како би се утврдило да ЈН није намењена оном ко је писао 

услове).“ 

 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: 

 Дана 27.04.2017. године одговорили смо на постављено питање да 

сертификационе куће уводе стандард ИСО22301 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 веб страницама 

сертификационих кућа. Исто важи и за стандард ИСО27001. 

Наглашавамо, да је наручилац у додатним условима тражио ИСО стандарде у 

складу са предметом јавне набавке, тако да је уз тражене ИСО стандарде написао „или 

одговарајући“, остављајући могућност већем броју потенцијалних понуђача да 

учествују у јавној набавци уколико се њихови ИСО стандарди односе на области које су 

предмет јавне набавке. На основу наведеног, уколико заинтересовано лице у 

конкретном поступку не може да поднесе понуду самостално, има законску могућност 

подношења заједничке понуде. 

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 

2.Ивана Секулић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 
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