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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 
358/4, за поступак јавне набавке бр. 1.2.12/2020 – Осигурање (у даљем тексту: Конкурсна 
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца 
ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим заинтересованим 
лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања   

постављена од стране заинтересованих лица  
за поступак јавне набавке бр. 1.2.12/2020 – Осигурање 

 
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
 
Наручилац је у конкурсној документацији на страни 13/46 као додатни услов одредио да 
понуђач има усаглашен систм пословања са захтевима стандарда ISO 27001:2014 или новији. 
Потенцијални понуђач напомиње да ISO 27001:2014 не постоји. Наиме, стандард носи 
међународну ознаку ISO/IEC 27001:2013, а српска ознака је SRPS ISO 27001:2014, с обзиром 
да је институт за стандардизацију Србије превод на српски језик објавио маја 2014 године. У 
питању су индентични стандарди. 
 
1. питање/захтев за појашњење: 
У складу са наведеним, молимо да појасните да ли се у ствари захтева стандард ISO/IEC 
27001:2013, односно српска верзија SRPS ISO 27001:2014? 
 
Одговор: 
Наручилац је у конкурсној документацији захтевао стандард ISO 27001:2014 или новији, који 
се односи на Систем менаџмента безбедношћу информација. Понуђач који као доказ 
достави сертификат важећег стандарда који се односи на Систем менаџмента безбедости  
информација  ISO/IEC 27001:2013, односно SRPS ISO 27001:2014 „или одговарајући“ је 
прихватљив као доказ за испуњење прописаног додатног услова. 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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