
ОСНОВНА ШКОЛА „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ" 

ПАУНОВА 14, ВЕТЕРНИК  

Дел.број: 590 

Датум: 06.05.2016.          

                                                                                

Предмет:  Додатна појашњења за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале 
вредности бр. 1.3.1./2016 – поправка и одржавање паркета у фискултурној 
сали. 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним информацијама или 
појашњењeм од 04.05.2016. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну 
набавку бр. 1.3.1./2016 – поправка и одржавање паркета у фискултурној сали. 
  
Питања: 

"Постовани,  

Молио бих Вас да ми образложите сврху постављеног критеријума који се односи на 
стандард ИСО 17020. Обзиром да се исти односи на оцењивање усагласености, овај 
стандард уређује начин рада контролних тела, и стандард је сертификационог карактера. 
Контролна тела су правна лица која врше оцењивање а не грађевинске радове и услуге.  

Извођење радова како је категорисана јавна набавка на нивоу ентитета и постављени 
услов експлицитно говоре о дискриминацији. 

На основу члана 10. Закона о јавним набавкама, уколико је Наручилац у конкурсној 
документацији одредио додатне услове за учешће, а исти непотребно искључују поједине 
понуђаче, односно ако елемент критеријума за доделу уговора није у логицкој вези са 
предметом јавне набавке, значи да Наручилац не поступа у духу начела обезбеђивања 
конкуренције. Захтевани услови ни у једном моменту не смеју да угрозе начело једнакости 
међу понуђачима. 

 С поштовањем," 

Oдговор на питање: 

 
Поштовани, 

- Овај међународни стандард садржи захтеве за компетентност тела која обављају 
контролисање и за непристрастност и конзистентност њихових активности 
контролисања. Он се примењује на контролна тела типа А,Б или Ц, како је 
дефинисано у овом међунарадном стандарду и примењује се у свакој фази 
контролисања. Напомена: фазе контролисања обухватају фазу пројектовања, 
испитивање типа, почетног контролисања, контролисање у употреби или надзор. 
Стандард 17020 који смо захтевали у конкурсној документацији се користи 
приликом испитивања уграђених елемената и надзора. 



            Овај додатни услов је наведен јер се ради о специфичној и врло деликатном 
објекту, јер се ради о објекту за образовање и боравак "наше" деце у осетљивом 
основношколском узрасту, те је неопходно испитати елементе који се уграђују-
користе, како не би дошло до негативних, нежељених и штетних утицаја на животну 
средину и нашу децу која тамо бораве.  

            Стандард 17020 је највиши ниво – ранг стандарда што се тиче свих уградних 
елемената. Он обухвата све остале стандарде испод њега. 
 
 Ова информација, сходно члану 63. Став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља 
свим заинтересованим лицима и истовремено се обављује на Порталу јавних набавки 
и интернет страници Наручиоца-www.osmarijatrandafil.edu.rs. 
 
 

С поштовањем, 
службеник за јавне набавке 

 


