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ОШ "ВАСА СТАЈИЋ '' 

Војводе Книћанина бр.12б 

Нови Сад 

 
Предмет: Додатна појашњења за јавну набавку радова у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈНМВ бр. 8/2018 – Инвестиционо одржавање  објекта 
у  ОШ “Васа Стајић". 

 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
30.4.2018. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 
8/2018 – Инвестиционо одржавање  објекта у  ОШ “Васа Стајић". 

  

Питање: 

Поштовани, 

овим путем вам се обраћамо са Захтевом за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 8/2018 – Инвестиционо 

одржавање објекта у ОШ „Васа Стајић“, 

  у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ/ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ Наручилац је захтевао да 

понуђач поседује следеће сертификате (важеће у 2017.год.): 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17020, ISO 17025. 

Постављамо питање да ли Наручилац и сам поседује сертификате које захтева? 

Такође молимо да објасните логичку везу појединачно сваког сертификата са 

предметом јавне набавке, и указујемо на чињеницу да оваквим условљавањем 

Наручилац ограничава конкуренцију и дискриминише понуђаче, о чему постоје 

ставови и решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

С обзиром на све наведено, указујемо Наручиоцу да измени конкурсну 

документацију у складу са Законом о јавним набавкама и тиме омогући што је 

могуће већу конкуренцију. 

Oдговор на питања: 
 

Поштовани,  

Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНМВ бр. 8/2018 - Инвестиционо 
одржавање  објекта у  ОШ “Васа Стајић".  
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Наручилац не поседује тражене сертификате нити је по Закону о јавним набавкама 

дужан да поседује тражене додатне услове, такође нигде у ЗЈН није наведен 

овакав захтев нити се у било ком члану Закона о јавним набавкама нешта слично 

може прочитати, али је дужан да јавну набавку спроводи по ЗЈН што Наручилац 

свакако ради.  

Оно што сматрамо нашом обавезом, а по постављеном питању заинтересованог 

лица, Наручилац ће образложити тражене сертификате и њихово довођење у 

логичку везу по овој јавној набавци. Сертификати који су тражени од потенцијаних 

понуђача – заинтересованих лица су, да поседују сертификате и то: 

- Систем менаџмента квалитетом – ISO 9001 

- Систем менаџмента заштите животне средине - ISO 14001 

- Систем менаџмента заштите и безбедности на раду – OHSAS 18001 

- Да примењује оцењивање усаглашености – захтеви за рад различитих типова 

тела која обављају контролисање - SRPS ISO 17020 

- Стандард SRPS ISO/IEC 17025:2006 

Доказивање је: Копије важећих сертификата који се односе на предмет јавне 

набавке, издати од стране надлежног тела, и  

- Да су сертификати важећи у 2017 години.  

Сертификати ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 су веома јасни и са својим 

самим насловом, а сертификат SRPS ISO 17020 покрива аспект, да овај 

међународни стандард садржи захтеве за компетентност тела која обављају 

контролисање и за непристрастност и конзистентност њихових активности 

контролисања. Он се примењује на тела типа А, Б или Ц како је дефинисано у 

овом међународном стандарду и примењује се у свакој фази контролисања. 

Напомена: фазе контролисања обухватају фазу пројектовања, испитивања тела, 

почетног контролисања, контролисања материјала у употреби и надзор над 

уграђеним елементима. 

Сандард 17020 и стандард 17025 су на истом нивоу компететности али се односе 

на различите аспекте контролисања. Стандард 17020 који смо тражили у 

конкурсној документацији се користи приликом испитивања уграђених материјала 

и елемената и њихов надзор. Надзорни орган мора испитати комплетне уграђене 

елементе (Правилник о цертификату грађевинских производа, материјала и 

опреме који су у употреби односно који се уграђују). Овај додатни услов је наведен 

јер се ради о специфичном и врло деликатном објекту, јер се ради о објекту за 
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образовање и боравак деце у основномшколском узрасту те је неопходно испитати 

све елементе који се уграђују у њега како не би дошло до негативних и штетних 

утицаја на децу која бораве у тим објектима. Сандард 17020 је највиши ниво – ранг 

стандарда што се тиче свих уграђених елемената. Он обухвата све остале 

стандарде испод њега. Ставке на које се односи овај сертификат у конкурсној 

документацији, везан је за део VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, табела 

ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН, поднаслови I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ставке од 1-56 . 

Стандард 17025 по свом обиму и опису акредитације између осталог се односи на 

електрична испитивања електричних инсталација и наравно на испитивање 

громобранске инсталације, са издавањем атеста, а ставке на које се односи овај 

сертификат у конкурсној документацији везан је за део VII ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА, табела ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН, поднаслов 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА ставке од 1-12, и поднаслов III 

ТЕЛЕКОМИНАКАЦИОНА И СИГНАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ставке од 1-5. 

С поштовањем, 

 

Комисија за јавну набавку 
 


