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Република Србија 

Град Београд 

Основна школа „Лаза Костић“ 

Милентија Поповића 72 

11070 Београд 

https://www.lazakostic.edu.rs/ 

Број: 01-1137/1  

13.12.2019. године 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/19 

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПОДА 

У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ 

 

 

ПИТАЊЕ: 

 

У предметној Kонкурсној документацији, Наручилац на страни  бр. 5 и 6, наводи да 

су у погледу пословног капацитета услови да је понуђач имплементирао и да 

примењује у свом пословању следеће стандарде: 

-  ИСО 9001:2015-систем менаџмента квалитетом 

- ИСО 14001:2015-систем менаџмента животном средином 

- ИСО 50001:2018-систем менаџмента енергијом 

- ОXАЦ 18001:2008- систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду 

У погледу постављеног услова пословног капацитета ИСО 50001:2018-систем 

менаџмента енергијом, молимо наручиоца да се изјасни  зашто захтева наведени 

стандард, обзиром да су у питању грађевински и подополагачки радови? 

Сугеришемо Наручиоцу да горе поменути стандард, обзиром да је непотребан, 

избаци из конкурсне документације. 

 

ОДГОВОР: 

 

У погледу наведеног стандарда, Институт за стандардизацију Србије наводи 

следеће: „Овај документ специфицира захтеве за успостављање, примену, 

одржавање и побољшавање система менаџмента енергијом. Намеравани исходи су 

да се обезбеди организацији системски приступ у остваривању сталног 

побољшавања енергетских перформанси и ЕнМС. Овај документ: а) је примењив 

на сваку организацију без обзира на њену врсту, величину, географску локацију, 

културу и без обзира на производе и услуге које она обезбеђује; б) је примењив на 

све активности које утичу на енергетске перформанце а којима руководи и управља 

организација; ц) је примењив независно од врсте и количине енергије која се 

троши; д) захтева приказивање сталног побољшавања енергетских перформанси 

али се не дефинишу специфични нивои захтеваног побољшавања енергетских 

перформанси које треба остваризи; е) може да се користи независно, да буде у 

складу са осталим системима менаџмента или да буде интегрисан са осталим 

системима менаџмента.“ 
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Имајући у виду наведено, а посебно широку заступљеност предметног стандарда, 

наручилац сматра да је додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у 

потпуности постављен у складу са одредбом члана 76 став 6 Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и остаје при 

захтевима садржаним у Конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ: 

 

У предметној Kонкурсној документацији на страни 25 -предмер и предрачун 

радова Наручилац наводи :Набавка и постављање паркета преко бетонске 

подлоге.Поставити паркет 1. класе дебљине 21 мм,а преко претходно очишћене 

подлоге.Лакирање у три руке.Паркет поставити лепљењем преко бетонске пдлоге 

двокомпонентним лепком. Све додирне спојнице дашчица морају бити затворене. 

Између паркета и здида оставити дилетационе разделнице. 

 

Паркет који се поставља у фискултурним салама и спортским дворанама никако не 

сме да се лепи на начин на који сте Ви навели у конкурсној документацији. 

Спортски паркет мора да буде флексибилан и да задовољава одређене 

карактеристике. Сваки спортски паркет мора да поседује одређену 

подконструкцију. 

Молимо Вас да исправите  предмер радова и дате  опис који одговара опису 

спортских подова који се постављају у фискултурним салама. 

 

ОДГОВОР: 

 

Наручилац има аутономно право да захтева врсту, обим и квалитет извођења 

радова на објекту. 

 

ПИТАЊЕ: 

 

На страни бр. 6 конкурсне документације тражили сте велики број радника и 

паркетара. Сматрамо да нема потребе за тим и да то није толико битно за извршење 

предметног посла. Молимо Вас да постављени захтев у погледу кадровског 

капацитета умањите. 

 

ОДГОВОР: 

 

Одредбом члана 76 став 2 Закона о јавним набавкама прописано је следеће: 

„Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.“ 

Одредбом члана 76 став 6 Закона, прописано је следеће: „Наручилац одређује 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су 

у логичкој вези са предметом јавне набавке.“ 
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Имајући у виду врсту и предмет радова, као и задате рокове извођења радова који 

су веома кратки, наручилац је мишљења да је постављени додатни услов за учешће 

у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета одређен у складу са 

цитираним законским одредбама. 

 

Комисија за јавну набавку  

 

 

   

     

 

  

  

 

 

  

 


