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ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' 

АНЂЕ РАНКОВИЋ БР.2 

Нови Сад 

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

мале вредности ЈНМВ бр. 03/2018 – Инвестиционо одржавање на 
побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и 
обнова фасаде) у  ОШ “Милош Срњански". 

 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
20.4.2018. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 
03/2018 – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта 
(замена спољне столарије и обнова фасаде) у  ОШ “Милош Срњански". 

Питања: 

Поштовани, 

Обраћамо Вам се у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, а све 

у циљу припремања исправне и прихватљиве понуде. 

Питање 1. 

Поштовани у оквиру пословног капацитета захтевате између осталог и ИСО 

сертификат 17020.  

Из ког разлога наручилац сматра да понуђач који поседује референце, а нема ИСО 

17020, а при том има ИСО 9001, 41001, 18001, 50001 није компетентан да изврши 

предметну набавку? 

Оспорени стандард 17020 морају да достигну контролна тела, а подсећамо Вас да 

предмет набавке није избор контролних тела за одређену делатност, него 

грађевински радови .  

Исо 17020 са описом: Овај међународни стандард садржи захтеве за 

компетентност тела која обављају контролисање и за непристрасност и 

конзистентност њихових активности контролисања. Он се примењује на контролна 

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, испитивање типа, почетног контролисања, 

контролисање у употреби или надзор не упућује на нужност да га грађевинске 

фирме поседују.  
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О каквом контролисању је реч овде и шта се контролише? 

 Уколико будете инсистирали на овом стандарду чините предметну и личну 

дискриминацију противну начелу једнакости понуђача из члана 12. ЗЈН и сужавате 

конкуренцију без оправдања из члана 10. ЗЈН. 

 Питање 2. 

 На који обим сертификације треба да гласе сертификати - да ли на уградњу и 

производњу столарије, обзиром да је то предмет набавке и да је једино тако 

описан обим у складу са чланом 76. став 6.  

 
Oдговори на питања: 
 

Поштовани,  

Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНМВ бр.03/2018 - Инвестиционо 
одржавање на побољшању услова коришћења објекта (замена спољне столарије и 
обнова фасаде) у  ОШ “Милош Срњански".  

Што се тиче првог дела вашег питања, Наручилац не може и не треба да 

коментарише компетентност потенцијалних понуђача. Наручиоца интересује све 

што је по ЗЈН и тако се понаша. У једном делу вашег питања Наручилац може да 

се сложи, а то је први део вашег описа  ИСО 17020, али нисте навали остале 

важне ствари везане за овај стандард. Морамо узети у обзир да се овде ради о 

школској установи, установи коју похађају наша деца, те ни у ком случају ту нашу 

децу не треба изложити илити излагати штетним утицајима како околине тако и 

средине у којој она бораве. У том делу веома је битно да потенцијални понуђачи 

испуњавају одређене захтеве Наручиоца. Сви тражени сертификати Наручиоцу 

гарантују да ће радови који су предмет ове јавне набавке бити урађени по 

највишим стандардима и да деца која бораве у нашим школским просторијама 

буди сигурна, безбрижна и наравно заштићена од сви негативних утицаја у 

средини у којој бораве, те се Наручилац нада да стим у вези, сви потенцијални 

понуђачи могу и треба да се сложе  са наведеним.  

Одговор на друго питање потенцијаног понуђача управо се види у до сада 

написаном. Наручилац је на страни 6 конкурсне документације између осталог 

написао "Копије важећих сертификата који се односе на предмет јавне набавке, 

издати од стране надлежног тела".  

С поштовањем, 

Службеник за јавне набавке 
 


