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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

услуга  – физичко-техничко и противпожарно обезбеђење и противпожарна стража за 
потребе Дома омладине Београда, ЈН бр. 1.2.3/16. 

 

Питање 1:  

 

Наручилац на страни 12 од 44 под тачком 3. конкурсне документације за јавну набавку 
услуга – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарно обезбеђење и противпожарна 
стража , наводи да понуђач поседује следеће важеће сертификате: ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, ISO 18001:2007  и SRPS А.L2.002:2008.  
 
Стандард SRPS А.L2.002:2008 је повучен 29.04.2015.године од стране  Института за 
стандардизацију, који је  извршио ревизију истог и од 29. априла 2015. године у употреби 
је стандард SRPS ISO A.L2.002:2015. Молимо Вас да измените конкурсну документацију у 
наведеном делу, с обзиром да је важећи сертификат SRPS ISO A.L2.002:2015. 
 
 
Одговор 1:  
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са мишљењем 
Привредне коморе Србије: 
 
„Институт за стандардизацију Србије је 29.04.2015. године објавио је ново издање 
стандарда SRPS ISO A.L2.002:2015, који замењује SRPS ISO A.L2.002:2008.   
 
Привредна друштва која су се сертификовала после 29.04.2015. године у периоду 
усклађивања документације Контролног тела ПКС по стандарду  SRPS ISO A.L2.002:2008 
су ресертификована по стандарду SRPS ISO A.L2.002:2015.“ 
 
 
 
Питање 2: 
 
Наручилац на страни 12 од 44 под тачком 3. конкурсне документације за јавну набавку 
услуга – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарно обезбеђење и противпожарна 
стража , наводи да понуђач поседује следеће важеће сертификате:  ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, ISO 18001:2007  и SRPS А.L2.002:2008.  
 
Понуђач је сертификован у складу са траженим стандардима ISO 14001 и OHSAS 18001, 
али је различита година имплементације: 2005 и 2008. С обзиром да су то исти 
стандарди, молимо Вас да измените конкурсну документацију у наведеном делу и да 



тражени стандарди ISO 14001 и OHSAS не зависе од године имплементације. 
 
Одговор 2: 
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Такође, наручилац ће 
прихватити све стандарде који су идентични са траженим у Конкурсној 
документацији. 
 

 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


