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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.8  

 

 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 08.05.2017.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  од 04.05 –  везано за поседовање СРПС ИСО 22301 

стандарда ,  у Вашем одговору од 05.05.2017  ( одговор на питанје бр. 1) навели сте :  

дали сте одговор: 

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/;  

 

Истина је следећа:  

1. Наведене фирме  лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера -

Дојаве Пожара Б2  коју издаје МУП Р. Ребије-што је основ за обављање ових 

послова- ( добиле су  тек у марту 2017...) 

2. ВАРНОСТ-ФИТЕП ( фирма из Словеније) има на свом сајту тражене ИСО 

сетрификате  ( пише да има )- Што не значи да имају тражене сертификате за 

област Аутоматске Дојаве Пожара ( пошто им је основна делатност апарати за 

гашенје пожара) 

3. МАКИНА СЕКУРИТИ -нема тражене исо сертификате – него пише да су донели 

одлуку о овођењу...  ( а не да имају ) 

4. 3 Фирма..... 
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            С обзиром да сте Ви Државна иституције – не приличи вам овакав однос-али 

можете  допунити услове са још неколико ИСО стандарда   који постоје, због веће 

сигурности..  или да измените конкурсну документацију -што би било коректније. 

 

 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: 

          Наручилац је, давањем додатних информација или појашњења, које су објављене 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, у вези предметне набавке,дао 

одговоре на постављена питања заинтересованог лица.       

    
             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 

2.Ивана Секулић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 
   

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

