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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд 
Ул.Француска бр.9 
 
 
 
Предмет: Питања и одговори по јавној набавци мале вредности за услугу интернет 

конекције по партијама, бр. 35 – 04/2016. 
 

 
ПИТАЊА:  
 
Потенцијални понуђач је доставио  примедбу у вези дела конкурсне документације која се односи 
на Пословни капацитети понуђача“ -  Инсиситрање на  ISO сертфикацији и то : 

 ISO9001:2008 
 ISO27001:2013 
 ISO20000-1:2011 

 

Понуђач сматра да максимално ограничава конкуренцију, што је у директној супротности са ЗЈН, 
из разлога што услове за пословање телекомуникационих оператора поставља РАТЕЛ, укључујући 
и „Правилник о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и 
спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација“. 
 
 
 
ОДГОВОРИ: 
 
Имајући у виду специфичне захтеве у погледу расположивости РИС услуга 24/7 који су 
дефинисани Правилником о речним инфорамционим сервисима (Сл. гласник Републике 
Србије бр. 63/2015), захтеве у погледу обавезности употребе РИС услуга дефинисане 
Уредбом о врстама РИС услгуа и почетку њихове обавезне примене (Сл. гласник Републике 
Србије бр. 63/2013), као и захтеве у погледу заштите приватности података РИС корисника 
дефинсиане Законом о пловидби и лукама на унтрашњим водама (Сл. гласник Републике 
Србије бр. 73/10, 121/12, 18/15), Дирекција за водне путеве је специфицирала техничке 
захтеве и капацитет понуђача услуге која је предмет јавне набавке. Овакви захтеви су 
дефинисани од стране Дирекције за водне путеве као Органа за РИС у Републици Србији, 
имајући у виду захтевани квалитет РИС услуга зависи и од квалитета интернет услуге за 
централни сегмент РИС система и за локалну мрежу Дирекције. Основна функција РИС 
система је унапређење безбедности пловидбе на унутрашњим водним путевима у Републици 
Србији на којима важе међународни режими пловидбе. Све инфраструктурне компоненте 
РИС система представљају објекте безбедности пловидбе, у складу са Законом о пловидби 
и лукама на унтрапим водама (Сл. гласник Републике Србије бр. 73/10, 121/12, 18/15). 
Коришћење РИС услуга на водним путевима у Републици Србији на којима важе 
међународни режими пловидбе је обавезно, а Дирекција за водне путеве као Орган за РИС 
у Републици Србији је дужна да обезбеди непрекидну расположивост ових услуга (24/7).  
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Одговарајући ISO сертификати који се захтевају од понуђача у предметној јавној набавки 
представљају инструмент обезбеђења Наручиоца за услуге одговарајућег квалитета, 
потребан да би Дирекција за водне путеве пружала услуге свим корисницима водних путева 
и учесницима у унутрашњој пловидби, у складу са наведеним правним оквиром. 
 
Сви захтеви из тендерске документације за предметну јавну набавку постављени су вођењем 
искључиво професионалним разлозима, а никако са намером нарушавања услова 
конкуренције. 
 

 
Комисија за јавну набавку 


