
 

Датум: 27.03.2017. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет услуге, Услуге 

именпваних тела, редни брпј јавне набавке 1.2.3/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п 

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоa:  „ 

- molim Vas da mi pojasnite sledece: Ponuda mora da sadrzi Overenu kopiju Sertifikata o 
akreditaciji izdatog od strane ATS-a, kojom se potvrdjuje da je ponudjac kompetentan za 
obavljanje poslova ocenjivanja usaglasenosti koji su specificirani u obimu akreditacije. Da li da 
bude overena u opstini ili notara ili je samo dovoljno da bude overena nasim pecatom?“  

-  
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- obradamo vam se sa pitanjem o uslovima koje treba da ispuni Ponuđač u delu dokumentacije 

koju dostavlja uz ponudu gde je na str. 5 tenderske dokumentacije zahtevana i fotokopija Sertifikata 

o akreditaciji koji je izdat od ATS-a kojim se potvrđuje da ponuđač zadovoljava zahteve standarda 

SRPS ISO/IEC 17025:2006 i da je kompetentan da obavlja poslove ispitivanja koji su specificirani u 

Obimu akreditacije. 

Pitanje: 

Obzirom da je predmet ove javne nabavke „usluge imenovanih tela“ a imenovana tela vrše kontrolisanja 

i akredituju se prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012, mogu li učestvovati Imenovana tela 

akreditovana prema SRPS ISO/IEC 17020:2012. 

Obrazloženje: 

Standard SRPS ISO/IEC 17025:2006 definiše Opšte zahteve za kompententnost za Laboratorije za 

ispitivanje i laboratorije za etaloniranje.  

Na osnovu njega se akredituju Laboratorije za ispitivanja (mehanička ispitivanja itd.) 

Standard SRPS ISO/IEC 17020:2012 - Ocenjivanje usaglašenosti – zahtevi za rad različitih tipova tela koja 

obavljaju kontrolisanje definiše zahteve prema kojima se akredituju imenovana tela za ocenjivanje 

usglašenosti (traženo u Partiji 1) i  kontrolisanja (traženo u partiji 2), a kontrolisanja su pregledi i 

ispitivanja opreme pod pritiskom (Pravilnik o pregledu opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe  

- Sl. Glasnik RS br. 87/2011 i 75/2013).  

Shodno tome, pitanje je da li se u tenderskoj dokumentaciji može uneti i standard SRPS ISO/IEC 

17020:2012 kao uslov za učešde na tenderu. 

 
Одгпвпр: У техничкпј дпкументацији грешкпм је написанп да Именпванп телп за пцену 
усаглашенпсти и Именпванп телп за прегледе и испитиваоа ппреме ппд притискпм  буде 
акредитпванп пп SRPS ISO/IEC 17025:2006, треба да буде акредитпванп пп  SRPS ISO/IEC 
17020:2012.  
     Сертификати не треба да буду пверени, ппнуђачи прилажу фптпкппију истпг. 
     Ппд ванредним прегледпм кптла ппдразумева се да именпванп телп изврши сппљашни и 
унутрашои преглед кптла а пп пптреби испитиваое притискпм, утврди стаое грејних ппвршина 
и предлпжи или да се сагласи са нашим предлпгпм санације цевнпг система. 

 
     Одгпвпр је саставни деп кпнкурсне дпкументације и биће пбјављен на Ппрталу Управе за 

јавне набавке и интернет страници наручипца, кпнкурсна дпкументација биће измеоена у 

складу са сугестијама. 

   

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.3/2017 


