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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-241/5a 
Дана: 22.03.2019. године 
 

 
 
На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) именована Комисија наручиоца 
Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе 
Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) упућује 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 04/2019 

набавкa услуга контролисање и испитивање противпожарне опреме 
 
I. Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 20.03.2019. 
године путем е-маила, у 12:57 часова Захтев за измену конкурсне документације са следећим 
питањима: 
 
Питање:  
 
"У додатним условима јавне набавке ЈНMB 04/2019 се захтева да понуђач у моменту 
подношења понуде поседује акредитовану лабораторију по СРПС ИСО17025: 2006 (услов под 
редним бројем 6, пословни капацитет) за термовизијско испитивање електричних 
инсталација издат од стране Акредатиционог тела Србије. 
 
Сматрамо да се у овом делу треба изменити конкурсна документација и да се дода: 
 
- или акредитовано контролно тело по СРПС ИСО/ИЕЦ 17020:2012 за контролисање  и  
испитивање електричне инсталације са термовизијским снимањем разводних ормана, 
 
- или да услов да потенцијални понуђач има акредитовану лабораторију буде повучен као 
услов у овој јавној набавци. 
 
Образложење:  
Извештаји о испитивању акредитованих лабораторија за испитивање издају се без коначног 
закључка односно мишљења и тумачења резултата испитивања, док се извештаји о 
контролисању акредитованих контролних тела издају уз коначни закључак да ли је 
одговарајућа опрема усаглашена или није са одговарајућим стандардом. С обзиром да се 
ради о периодичном прегледу електричне инсталације са термовизијским снимањем 
разводних ормана, исправније је да се као услов постави захтев да понуђач поседује 
акредитовано контролно тело за контролисање и  испитивање електричне инсталације са 
термовизијским снимањем разводних ормана." 
 
Одговор:  
 
Наручилац је захтевом да понуђач у моменту подношења понуде поседује акредитовану 
лабораторију по SRPS ISO/IEC 17025, односно Сертификат са обимом акредитације за 
термовизијско испитивање електричних инсталација издатог од Акредитационог тела 
Србије желео да обезбеди потребан ниво квалитета испитивања. 
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Како су захтеви за испитивања по стандарду SRPS ISO/IEC 17025 детаљнији, сложенији и 
обимнији у односу на захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 за исту врсту испитивања, 
Наручилац остаје при првобитном захтеву и не прихвата сугестију за измену/допуну 
конкурсне документације са траженом могућношћу укључивања и контролног тела за ову 
врсту испитивања. 
 
 
II. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 
 

Рок за подношење понуда је 26.03.2019. године до 08,00 часова. 
 

 
III. Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, факс. 021/458-926, e-mail: 
javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 
часова. 
 
IV. Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.   


