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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
ISTORIJSKI ARHIV 
TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 
24400 Senta, Glavni trg  1/II, Pf: 56 
Tel.: 024-811-037, fax: 811-134  
E-mail: zentarhiv@gmail.com 
www.zentarhiv.rs 
Žiro račun: 840-57664-87, trezor 601 
Poseban račun: 840-57668-75 
PIB broj: 101102259 

 
Дел. бр.: 011-9/9 
Датум: 30.10.2015. 
 
Дана 28.10.2015 потенцијални понуђач је поставио следећa питањa у вези са 
реализацијом јавне набавке мале вредности, редни број ЈН 1/2015 – набавка 
металних полица и других канцеларијских намештаја за потребе Историјског 
архива у Сенти: 
 
1. „Molim Vas da detaljnije objasnite nosivost stolica:  
- максимално оптерећење: мин. 120 кг 
da li je maksimalno ili minimalno ?“ 
 
Одговор: 
„Максимално оптерећење“ као битна карактеристика столице мора да буде 120 кг 
или преко тога. Свака вредност је прихватљива почевши од 120 кг па навише. 
 
 
2. „Molim Vas da izbacite trazeni standard ili sertifikat  ОХСАС 18001 koji nema 

nikakve veze sa kvalitetom robe ili bilo cime u vezi javne nabavke.... 
OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu 
Ili nam objasnite zasto strikno trazite ovu implementaciju zdravstvene zastite 

menadzmenta ?“  
 
Одговор: 
Тражени стандард нема везе са квалитетом робе, али  представља стандард који 
дефинише захтеве за систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на 
раду, његов циљ јесте да се успостави контрола над ризицима које носе штетности 
и опасности и применљив је на све организације. С обзиром да се у конкретном 
случају ради о монтажи металних полица висине 3 метра, његовом применом 
повреде на радном месту своде се на минимум, а тиме и одговорност наручиоца и 
понуђача. 
ОХСАС 18001:2007 је компатибилан са стандардима ИСО 9001 и ИСО 14001, а који 
се исто тако не односе само на квалитет робе.   
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3. „Postupak SENZIMIR je postupak samo 1 proizvodjaca tako da se time favorizuje 

samo 1 ponudjac  
потврда произвођача о поступку Сендзимир“ 
 
Одговор: 
Потребна нам је квалитетна заштита отпорна на ударе, огреботине и влагу а то се 
постиже топлоцинковањем по поступку Сендзимир. Процес гарантује високу 
отпорност и трајност карактеристике. Сендзимир је стандардни поступак заштите 
челичног лима који користи велики број произвођача у свету и самим тим не 
представља фаворизовање једног произвођача.  
 
 

 
КОМИСИЈА 

 


