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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ РЕСЕРТИФИКАЦИЈE ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА 

МЕНАЏМЕНТА ПРЕМА СТАНДАРДИМА  ISO 9001:2015 И ISO/IEC 27001:2013, бр. 4/2017 

Питање: 

Према сертификатима које Институт поседује, стичем утисак да је валидност сертификата истекла 

у фебруару ове године и да реализација ресертификације у овом тренутку није могућа, а то је 

предмет јавне набавке. Молим Вас да ми дате објашњење. 

Одговор:  

У складу са Законом о стандардизацији („Службени гласник РС”, број 36/09 и 46/15) и 

Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије („Службени 

гласник РС”, број 93/2015 и 27/2016), Институт за стандардизацију Србије (у даљем тексту: 

Институт) је једино национално тело за стандардизацију, организовано као установа која има статус 

правног лица и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних служби. 

Оснивач Института је Влада. Износ средстава за рад Института одређује се на основу годишњег 

програма рада, који се доноси за сваку календарску годину, а на који оснивач даје сагласност. 

Сагласност оснивача на програм рада Института за 2017. годину, а чији је саставни део и 

финансијски план Института, објављена је у Службеном гласнику РС бр. 11/2017 од 17.02.2017. 

године.  

Институт је, као индиректни буџетски корисник, у складу са Законом о јавним набавкама  

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) био у обавези да распише јавну набавку, 

а сагласно члану 3. став 1. тачка 2) Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и 

условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 

расхода, захтевају плаћање у више година ("Сл. Гласник РС", бр. 21/2014), неопходно је било и да 

се  прибави сагласност министарства надлежног за послове финансија за обавезе које ће доспевати 

и бити укључене у финансијске планове за наредну и наредне две године. (за надзорне провере 

након окончаног поступка ресертификације).  
Имајући у виду претходно изнето, Институт је започео све припремне активности, 

предвиђене законима Републике Србије благовремено, дакле пре истека рока важења сертификата. 

Такође, од изузетне је важности и чињеница да је Институт у протекла четири месеца два пута 

покретао поступак јавне набавке мале вредности ресертификације интегрисаног система 

менаџмента. Оба пута поступак је обустављан због немогућности доношења одлуке о додели 

уговора, јер није прибављена ни једна прихватљива понуда. 

Институт за стандардизацију Србије увео је интегрисани систем менаџмента квалитетом још 

2010. године и уредно га одржава.   

 

Конкурсна комисија 

 


