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ОШ " Вук Караџић" 

Доситејева br.3 

Бачка Паланка 

 

Предмет: Додатна појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку  
ЈНОП бр. 4/18 – Адаптација котларнице на гас. 

 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
28.9.2018. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 
4/18 – Адаптација котларнице на гас. 

  

Питања: 

Poštovani, 

Dostavljamo Vam zahtev za  dodatnim informacijama i pojašnjenima konkursne dokumentacije, 

kao i za otklanjanje nepravilnosti koje sadrži Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 

NOP 4/18, Adaptacija kotlarnice na gas. 

 Ukazujemo Vam na nepravilnosti  sadržane u konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku JNOP 

4/18, Adaptacija kotlarnice na gas, na strani 9. konkursne dokumentacije u tražili ste: 

 Da primenjuje ocenjivanje usaglasenosti-zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju 

kontrolisanje – SRPS ISO 17020, - Ovaj međunarodni standard sadrži zahteve za 

kompetentnost tela koja obavljaju kontrolisanje i za nepristrasnost i konzistentnost 

njihovih aktivnosti kontrolisanja. On se primenjuje na kontrolna tela tipa A, B ili C, kako 

je definisano u ovom međunarodnom standardu i primenjuje se u svakoj fazi kontrolisanja. 

Napomena: faze kontrolisanja obuhvataju fazu projektovanja, ispitivanje tipa, početnog 

kontrolisanja, kontrolisanje u upotrebi ili nadzor, -te traženi sertifikat nije u logičkoj  vezi 

sa predmetom javne nabavke,   te Vas molima da u skladu sa Zakonom o javnim 

nabavkama izmenite konkursnu dokumentaciju i uklonite traženi sertifikat. 

 Standard SRPS ISO/IEC 17025:2006- Ovaj međunarodni standard utvrđuje opšte zahteve za 

kompetentnost, nepristrasnost i konzistentnost u radu laboratorija, na način definisan u 

ovom standardu. Ovaj međunarodni standard je primenjiv na sve organizacije koje 

obavljaju laboratorijske aktivnosti, bez obzira na broj osoblja u laboratoriji. Ovaj 

međunarodni standard takođe mogu da koriste korisnici laboratorijskih usluga, 

zakonodavni organi, organizacije i šeme koje se koriste za kolegijalno ocenjivanje, 

akreditaciona tela i ostali, prilikom usaglašavanja ili priznavanja kompetentnosti 

laboratorije- te traženi sertifikat nije u logičkoj  vezi sa predmetom javne nabavke,   te Vas 
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molimo da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izmenite konkursnu dokumentaciju i 

uklonite traženi sertifikat. 

U koliko ne otklonite navedene nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji bićemo 

prinuđeni da podnesemo Zahtev za zaštitu prava ponuđača . 

. 
 
Oдговори на питања: 
 

Поштовани,  

Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНОП бр.4/18 - Адаптација котларнице на 
гас. 

Заинтересовано лице је цитирало један део одговора Наручиоца на постављена 

питања која су везана за ову јавну набавку, тако да молимо сва остала 

заинтересована лица да добро погледају и прочитају одговоре које је Наручилац 

постављао на Портал јавних набавки и на свом интерном сајту, како не би себе 

довели у заблуду и погрешно протумачили тражене сертификате. Што се тиче 

дугог дела питања заинтересованог лица, Наручилац се захваљује на 

информацијама које је заинтересовано лице дало за Стандард SRPS ISO/IEC 

17025:2006, и наравно поред наведеног Наручилац је у предходним одговорима 

јасно написао за шта се тражи поменути стандарди и каквој су логичкој вези са 

расписаном јавном набавком. 

Из свега наведеног Наручилац остаје при траженим обавезним и додатним  

условима везаним за ову јавну набавку. 

 

С поштовањем, 

 

Комисија за јавну набавку 
 


