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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде 

 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији 

је предмет услуга надзора и мониторинга стручне куће за спровођење програма за 

сузбијање ларви комараца на територији Републике Србије-Централна Србија за 2019. 

годину, редни број јавне набавке О/3-2019, Наручилац у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање: У оквиру додатних услова на страни 7/62. конкурсне документације, као 

пословни капацитет под тачком 2. тражено је да Понуђач мора имати важећи 

Сертификат о акредитацији са Решењем о обиму акредитације  Акредитационог тела 

Србије којим се потврђује да задовољава захтеве стандарда за обављање послова 

биолошког испитивања пестицида. Наше питање гласи да ли се може приложити као 

доказ Сертификат о акредитацији са Решењем о обиму акредитације  Акредитационог 

тела Србије за стандард SRPS ISO/ IEC 17025.2006.  

 

Одговор: Првом изменом Конкурсне документације на страни 8., у делу додатни 

услови за учешће у поступку јавне набавке, под тачком 2. пословни капацитет, 

наведено је да пословни капацитет понуђач испуњава уколико између осталог има 

важећи Сертификат о акредитацији са Решењем о обиму акредитације Акредитационог 

тела Србије којим се потврђује да задовољава захтеве стандарда за обављање послова 

биолошког испитивања пестицида. Уобичајена пракса у стандардизацији је да се 

доношењем новог издања стандарда повлачи претходно издање, те је тако SRPS 

ISO/IEC 17025:2006 повучен и замењен са SRPS ISO/IEC 17025:2017. Међутим, према 

заједничком саопштењу Међународне организације за стандардизацију (ISO) и 

Међународнoг удружења за акредитацију лабораторија, којег се придржава и 

Акредитационо тело Србије, за примену новог стандарда остављен је прелазни период 

од три године, у том прелазном периоду валидни су и сертификати о акредитацији са 

претходним издањем из 2006. године, односно са стандардом SRPS ISO/IEC 

17025:2006. Сходно наведеном Наручилац ће као доказ испуњавања наведеног 

додатног услова који се односи на пословни капацитет прихватити и приложен 

Сертификат о акредитацији са Решењем о обиму акредитације  Акредитационог тела 

Србије за стандард SRPS ISO/ IEC 17025:2006.  

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.  

            Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

Комисија за јавну набавку О/3-2019 

 


