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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН МВ бр. 404-147/17-IV, а у складу са 

чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 

68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр.404-147-5/17-IV 

доставља: 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

број 404-147-8-1/17-IV 

Постављање мобилијара у објекту "Првомајска" УПВО "Полетарац" Рума 

 

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 

1 Питање:  
 

Стандард ЕN ISO 1176-1 1176-3 1176-4 1176-6 1176-7 који дефинишу безбедоносне захтеве за 

тражене реквизите изричито напомињу и подразумевају да се реквизит монтира. Након 

монтаже испита и да се сертификат о безбедоносној употреби издаје за постављен реквизит. 

Реквизит који је увозни и стоји у магацину не може имати никакав валидан сертификат, јер 

сертификат важи за монтиран сертификат једино и ту су стандарди врло јасни. 

За реквизите које тражите не постоји ни једна установа која је акредитована у Србији да је 

радила сертификацију јер овакви реквизити нису до сада постављани у Србији, самим тим 

дискриминишете домаће произвођаче. 

Захтевамо да измените напомене у вези сертификата из фиоке-магацинске и да наведете да се 

по постављању и уградњи тражених реквизита изврши испитивање и да се достави од 

акредитованог тела безбедности сертификат у складу са ЕN ISO 1176-1 1176-3 1176-4 1176-6 

1176-7 у супротном, тражићемо заштиту права, јер оваква набавка не може да Вам прође 

дискриминишући све нас произвођаче из Србије. 

 

Одговор:  
 

У конкурнсој документацији за ЈНМВ број 404-147/17- IV наведено је да је за понуђене 

реквизите које је потребно испоручити и монтирати на дечијем игралишту потребно доставити 

сертификат за безбедност према стандарду ЕN  1176 или одговарајући. Наведене захтеве 

Наручилац је дефинисао у складу са чланом 70. став 2. и чланом 71. став 1. Закона о јавним 

набавкама, након што је утврдио да у  Србији постоји стандард SRPS EN 1176.  

 

Такође, сазнања смо да је у Србији велики број дечијих игралишта инсталирано према 

стандарду ЕN  1176 и да су исте инсталације вршиле фирме из Србије, те Наручилац својим 
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захтевом не дискриминише и не фаворизије одређене понуђаче. 

 

Стаданр ЕN  1176 подразумева испитивање целокупног реквизита са свим деловима и 

монтажом који покривају делове од 1 до 7, док стандарди ЕN  1176-1, 1176-3, 1176-4, 1176-6 и 

1176-7 покривају испитивање делова опреме али не и целокупног реквизита.  

 

                                   KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-147-5/17-IV 

 


