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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 04.05.2017.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 потање 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) у појашњењу бр. 4 од 03.05 нисте одговорили на горе постављено питање: 

није јасно због чега не одговорите на питање када тврдите да располажете податцима  

да постоји  “довољан број “  фирми -понуђача  који може да испуни постављене услове. 

молимо да наведете само 3 фирме  за које знате да могу да испуне  постављене услове 

, везане за исо стандарде , ( то сте тврдили у вашем одговору )или да измените 

конкурсну документацију  и избаците спорне исо сертификате.“ 

 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: 

У складу са чланом 14. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама наручилац је 

дужан да: „Чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 

подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 

отварања понуда“. Из напред наведених разлога нисмо у могућности да вам таксативно 

наведемо три фирме (домаће) – потенцијалне понуђаче које поседују тражене ИСО 

сертификате, а на чему ви инсистирате. Оно што нам Закон о јавним набавкама 

дозвољава  је да вас упутимо на јавно доступне сервисе, односно сертификационе куће 

које издају тражене ИСО сертификате и да на њиховим страницама проверите да у 

Републици  Србији постоји више од 3 фирми које самостално поседују тражене ИСО 

сертификате.  

На  наведеним линковима се налазе понуђачи који поседују тражене 

сертификате, а то су:  

http://www.varnost-fitep.rs/sr/o-nama; 

http://macchina.rs/politika-integrisanog-sistema-menadzmenta/; 

http://www.varnost-fitep.rs/sr/o-nama
http://macchina.rs/politika-integrisanog-sistema-menadzmenta/


http://www.tesla-sistemi.co.rs/srpski/reference/top 

http://koving.rs/index.php/o-kompaniji-koving/; 

https://oriontelekom.rs/orion-telekom/ims/ 
http://euroluxsec.rs/index.html; 
 

 Уједно вам наводимо и линкове сертификационих кућа на којима можете 

проверити које још фирме имају тражене сертификате 

http://www.smart-isosystem.com/ 

http://www.sgs.rs/sr-Latn-CS/ 

http://www.kvalitet.org.rs/standardi 

http://institutbi.info/ 
 

 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. 
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1.Игор Аврамовић, члан 

2.Ивана Секулић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 

http://www.tesla-sistemi.co.rs/srpski/reference/top
http://koving.rs/index.php/o-kompaniji-koving/
https://oriontelekom.rs/orion-telekom/ims/
http://euroluxsec.rs/index.html
http://www.smart-isosystem.com/reference/
http://www.sgs.rs/sr-Latn-CS/
http://www.kvalitet.org.rs/standardi
http://institutbi.info/
http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

