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                                                                                                         Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

Питање 1: 

СТР 4/44 ТАЧКА БР. 2 Сматрамо да код акцентовани  позитивних прописа Републике Србије 

требало навести, а евентуално даље при реализацији посла од стране одабраног Понуђача, 

инсистирати на посвећивању посебне пажење Уредби о минималним те техничким условима 

код обавезне уградње система техничке заштите у банкама и другим финансијским 

организацијама ( Службени гласник РС, бр. 98/2016). 

 

Одговор 1: Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације који се односи на 

техничку спецификацију, опис и обим услуге. 

 

Питање 2: 

СТР 14/44 Пословни капацитет: Мишљења смо да уколико се од понуђача захтева 

поседовање ISO стандарда за различите области, примарно би требало инсистирати на 

поседовању сертификата ISO 31000:2018 Менаџмент ризиком Принципи и смернице који је 

уједно и највише у директној вези са предметом набавке. 

 

Одговор 2: Наручилац је у конкурсној документацији у делу који се односи на Пословни 

капацитет дефинисао које важеће сертификате из области предмета јавне набавке понуђачи 

треба да доставе и остаје при наведеном захтеву. 

 

Питање 3: 

СТР 14/44 Пословни капацитет:  „Сертификат о оспособљености за спровођење 

превентивних мера у спреча вању ширења заразне болести KОВИД 19” - које те 

ло/институција издаје наведени сертификат и шта у квалитативном погледу поседовање 

истог гарантује гледајући примарно предмет набавке? Да ли је довољно да понуђач поседује 

План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести KОВИД 19 израђен 

у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, Правилником о превентивним мерама 

за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести и Уредбе о 

мерама за спречавање заразне боле сти KОВИД 19 с обзиром да је узевши тренутни законски 

оквир то једино прецизно дефинисана и регулисан а обавеза правних лица понуђача?  



 

 

Одговор 3: 

Сертификат се може добити од сертификационих тела, као нпр. INTERCERT. 

 

Питање 4: 

СТР 14/44 – Молимо Вас да образложите поседовање сертификата односно стандарда СРПС 

А.Л2.003:2017 – Безбедност и отпорност друштва – Процена ризика. На основу наших 

сазнања у оквиру наше земље не постоји тело који исти сертификат издаје, а узевши у обзир 

да је наведени стандард изворно српски, не постоји ни могућност акредитације истог од 

стране тела стране државе. Након констатације наведеног услова у оквиру конкурсне 

документације извршили смо поновну проверу релевантних информација са одговарајућим 

сертификационим кућама и телима које укључују директно и ПКС и Институт за 

стандардизацију и представници истих су потврдили наше наводе и сазнања. У вези са 

наведеним стандардом није могуће закључивање ма каквог Уговора са Институтом за 

стандардизацију, а плаћени рачун за важећи стандард једино се издаје приликом куповине 

самог документа предметног стандарда стога нам је потребно појашњење у каквој је вези 

поседовање истог рачуна са квалитетом Понуђача односно услуга пружених од стране истог. 

 

Одговор 4: 
Наручилац је у конкурсној документацији у делу који се односи на Пословни капацитет 

дефинисао које важеће сертификате из области предмета јавне набавке понуђачи треба да 

доставе, наводећи између осталих и СРПС А.Л2.003:2017 – Безбедност и отпорност друштва 

– Процена ризика. Како би обезбедио што већу конкуренцију у поступку јавне набавке, 

наручилац је приликом сачињавања конкурсне документације, а полазећи од својих 

објективних потреба, извршио проверу предметне набавке и утврдио да на тржишту постоји 

више потенцијалних понуђача који поседују захтевани сертификат и начин доказивања. 

Наручилац је извршио проверу на тржишту и утврдио да постоји више понуђача који су своје 

послове ускладили са важећим стандардом и примењују га у свом пословању. Наручилац за 

наведени стандард није тражио достављање сертификата већ је навео да ће се прихватити и 

копију о плаћеном рачуну. Сертификат се може добити од сертификационих тела, као нпр.  

INTERCERT и других. 

 

Питање 5: 

СТР 38/44 – Члан 8. Да ли полиса осигурања од опште и професионалне одговорности са 

покрићем од 9.500.000,00 динара или више по штетном догађају задовољава тражени 

уговорни услов? Да ли је понуђач дужан да закључи полису осигурања од професионалне 

одговорности са одговарајућом осигуравајућом кућом везану за конкретно извршење 

уговореног посла или је у могућности да приложи општу полису осигурања опште и 

професионалне одговорности са одговарајућим покрићем коју поседује на нивоу правног 

лица за све послове које правно лице врши? На основу чега је процењена неопходна 

вредност покрића од 9.500.000,00 динара? 

 

Одговор 5:  
Понуђач је у могућности да приложи општу полису осигурања опште и професионалне 

одговорности са одговарајућим покрићем коју поседује на нивоу правног лица за све послове 

које правно лице врши. Неопходна вредност покрића утврђена је у односу на процењену 

вредност јавне набавке и број организационих јединица наручиоца које је потребно 

обухватити Актом о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања. 

 

                                                                                             Комисија за јавну набавку 

 


