
ОСНОВНА ШКОЛА 

 „ДУШКО РАДОВИЋ“ 

Булевар Зорана Ђинђића 112 

 11070 Београд 

Брoj: 884 

Датум: 23.10.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са 

припремањем понуде  
 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за 
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у  поступку јавне 
набавке мале вредности услуга - физичко обезбеђење, за потребе Основне школе „Душко 
Радовић“ из Београда, ЈН бр. 1.2.3/17.  
 

 

 

ПИТАЊЕ 1:  

 

На страни 9 од 41 конкурсне документације, навели сте да тражени сертификати буду издати 

од овлашћених сертификационих кућа, акредитованих код АТС-а. 

Обавештавамо Вас да критеријум да сертификационо тело буде акредитовано од стране 

Акредитационог тела Србије је у супротности са члановима 10. и 12. Закона о јавним 

набавкама. У складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању 

усаглашености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) и Уредбом Владе Републике Србије о начину 

признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ("Сл. гласник РС", бр. 98/2009) као 

и у складу са Мултилатаралним споразумом (МЛА) које је Акредитационо тело Србије 

потписало 27.05.2014. године којим је Акредитационо тело Србије, као и сва акредитациона 

тела широм света, део мреже националних акредитационих тела, коју су успоставиле 

међународне организације за акредитацију (ЕА, Међународна организација за акредитацију 

лабораторија (ILAC) и IAF), али и потписник мултилатералних споразума о међусобном 

признавању поменутих међународних организација (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) којима се 

признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, које издају тела за 

оцењивање усаглашености (ТОУTOU), акредитована од стране акредитационих тела 

потписника поменутих мултилатералних споразума, чиме се уклањају техничке баријере у 

трговини и успоставља хармонизовани приступ у раду свих акредитационих тела света. 

Молимо Вас да овај услов измените или да га прилагодите. 

 

ОДГОВОР 1:  

 

 
Наручилац ће прихватити све сертификате који су идентични са траженим у конкурсној 
документацији. 
 
 
 
 



  

ПИТАЊЕ 2:  

 

На страни 10 од 41 конкурсне документације, у погледу пословног капацитета, навели сте 

услов "да понуђач у последње две године од дана објављивања Позива има закључено и 

реализовано минимум 10 уговора...".  

Молимо Вас за појашњење овог услова. Да ли је довољан доказ ако су, у задатом периоду, 

уговори закључени и тренутно се реализују (нису још увек реализовани - завршено са 

реализацијом)? Да ли је неопходно доставити изјаву у којој се наводи 10 уговора који су 

закључени пре више од две године, и покривају читав задати период? Да ли ће понуда бити 

одбијена ако се наведе 10 уговора закључених у 2017. години, и чија реализација још увек 

траје? 

 

 

ОДГОВОР 2:  

 

Прихватиће се и уговори закључени у 2017. години, а чија реализација још увек траје. 
 
 
 

ПИТАЊЕ 3:  

 
Конкурсном документацијом у делу где се дефинишу допунски услови за учешће на тендеру 
ЈН бр 1.2.3/17 услуга физичког обезбеђења у ОШ Душко Радовић на Новом Београду на 
страни 6/41 у тачки 1.2.5. понуђач мора да поседује сертификат SRPS ISO/IEC 27001:2014 
СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА БЕЗБЕДНОШЋУ ИНФОРМАЦИЈА. 

 
ДАЛИ СЕ МИСЛИ И НА СЕРТИФИКАТ ISO 27001:2013 СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА 
БЕЗБЕДНОШЋУ ИНФОРМАЦИЈАМА опсег примене: ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ЛИЦА, ОБЈЕКАТА, ЈАВНИХ СКУПОВА ПРАТЊИ НОВЦА И ДРАГОЦЕНОСТИ, ПРАЋЕЊЕ 
ПООТИВ ПРОВАЛНИХ И ПРОТИВ ПОЖАРНИХ АЛАРМА, ИНТЕРВЕНТНА СЛУЖБА 

 
Тј. дали наведени сертификат задовољава поменути услов? 
 
 

ОДГОВОР 3:  

 
Наведени сертификат задовољава поменути услов. 

 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


