
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Управa  ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 03 404-4/2016 
13. 01. 2016. године 
Б а р а ј е в o 
 
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информациjaма или појашњењима конкурсне 

документације  бр. VI 03 404-6/2016 - услуга обезбеђења зграде ГО Барајево, у 

складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015, и 68/2015). 

Питање бр. 1: У конкурсној документацији ЈН VI 03 404-6/2016 на страни бр. 7 
поглавље IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона, тачка 
1.1.  2) Пословни капацитет тражили сте, између осталог, сертификат о испуњености 
стандарда SRPS A.L2.002:2015 - области физичке заштите објеката, физичке заштите 
лица и физичке заштите јавних скупова - стандард издат од Института за 
стандардизацију Републике Србије).  
Да ли се прихвата и стандард SRPS A.L2.002:2008 обзиром да је исти стандард само је 
питање датума издавања (SRPS A.L2.002:2015 се почео примењивати од 29.04.2015. 
године)? 
 
Одговор бр. 1: Наручилац не прихвата стандард  SRPS A.L2.002:2008 јер је исти 
повучен, замењује га SRPS A.L2.002:2015 од 29.04.2015. године, што се може 
проверити на сајту Института за стандардизацију Србије. 
 
Питање бр.2: Такође вас подсећам да и у Закону о јавним набавкама у чл. 71 став 1. 
тачка 1)  стоји да свако позивање на стандарде мора да буде праћено речима „или 
одговарајуће“. 
 
Одговор бр. 2:  На основу члана 71. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015), изузетно од одредбе става 1. тачка 1) 

овог члана, ако се технички пропис позива на српски стандард, такав стандард је 

обавезан и примењује се као технички пропис, без навођењеа речи „или 

одговарајуће“.  

У складу са чланом 63. ставови 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац  је дужан 
да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  
 
 

С поштовањем, 
Јелена Јанковић 
Службеник за јавне набавке 

 


