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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), а поводом питања заинтересованог лица, у поступку јавне набавке услуга – Набавка 
услуга осигурања, број ЈН II-12/20, Комисија за ЈН II-12/20 доставља потребна појашњења и 
одговоре, на начин како следи: 
 
ПИТАЊЕ бр.1: 
 
          Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, у складу са  чланом  63. 
Закона о јавним набавкама, благовремено подносимо предметни захтев којим тражимо 
појашњење конкурсне документације: 
 
Наручилац је у конкурсној документацији одредио додатни услов да понуђач има усаглашен 
систем пословања по захтеву ИСО 10002. Одређено је да се исти доказује копијом важећег 
сертификата ИСО 10002. 
 
Питање: Да ли се стандард ИСО 10002 може доказивати и потврдом о усаглашености система са 
захтевима стандарда ISO 10002, издатом од стране надлежног тела? 
 
Наиме, чл. 77. ст. 2. тачка 2 ( подтачка 6 ),  је одређено да се додатни услови из чл. 76. ст. 2. ЗЈН 
могу доказивати достављањем једног или више примерених доказа, односно декларацијом о 
усаглашености, потврдом, акредитацијом и другим резултатима оцењивања усаглашености према 
стандардима и сродним документима за оцењивање усаглашености или било које друго 
одговарајуће средство којим понуђач доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом 
или стандардима траженим у конкурсној документацији. 
 
Из изнетог следи да је довољно пружити одговарајући доказ, који у конкретном случају не мора 
бити само копија сертификата. 
 
Молимо Вас да одговорите на постављенo питање, објављивањем одговора на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 3 дана од дана пријема овог дописа ( 
захтева ), сагласно чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама. 
 
ОДГОВОР бр.1: 

Наручилац признаје и потврду о усаглашености система са захтевима стандарда ИСО 10002, 
издату од стране надлежног тела.   
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