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Б е о г р а д   

Одговор на питања у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга – 
Услуге осигурања (бр. 1.2.2.) 

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења  у складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне 
набавке мале вредности за јавну набавку услуга „Услуге осигурања имовине и лица за 
потребе Регулаторног тела за електронске медије“, ЈН бр. 1.2.2, за коју је Позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.02.2017. године. 

Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у предметном поступку јавне 
набавке, заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за 
додатним информацијама, односно појашњењима, у вези са којим Наручилац, односно 
Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54 став 12 тачка 1) Закона, у 
року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења: 

Питање бр. 1: 
Да ли се стандард ИСО 10002:2016 може доказивати и потврдом о усаглашености система 
са захтевима стандарда ИСО 10002:2016, издатом од стране надлежног тела? 
Питање бр. 2: 
Молим Вас за појашњење конкурсне документације за ЈН бр. 1.2.2. На странама 6 и 7 
наводи се да је број запослених у Регулаторном телу за електронске медије 85 док се на 
страни 37 (Образац структуре цене) наводи број од 84 запослена. 
у 
ОДГОВОР:  
Наручилац је на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама изменио конкурсну 
документацију у року за подношење понуда  и објавио исту без одлагања на прописан 
начин. На основу чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужен је рок за 
достављање понуда и објављено је обавештење. 
Питање бр. 1: 
Стандард ИСО 10002:2016 може се доказивати и потврдом о усаглашености система са 
захтевима стандарда ИСО 10002:2016, издатом од стране надлежног тела. У складу са тим 
извршена је измена на страни 19, Техничких услови и доказ испуњености услова и то: 
Технички капацитет: 
Понуђач треба да располаже системом пословања усаглашеним са следећим захтевима 
стандарда и то: ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 и ISO 10002:2016.  



 

Доказ: Копије сертификата ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 и ISO 10002:2016 односно 
потврда о усаглашености система са захтевима стандарда ISO 100002:2016 издата од 
стране надлежног тела. 
 

  Питање бр. 2: 
За предметну набавку наручилац је установио да се на страни 37 (Образац структуре цене) 
наводи број од 84, уместо броја од 85 запослених, те је у складу са тим извршио измену.  
 
Комисија: 
Гордана Ђоковић с.р. 
Мелина Раца с.р. 
Мирјана Костадиновић с.р  
 


