
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за  јавну набавку ЈН бр. 01/2018 спортска 

опрема – набавка кошева за спортску салу школе 

 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1. 

 

Заинтересовано лице за јавну набавку, ЈН бр. 01/2018 – спортска опрема – набавка кошева за спортску 

салу школе,  поднело је захтев за разјашњење конкурсне документације, а који се односи на додатни 

услов - кадровски капацитет понуђача. Наиме, додатни услов захтеван конкурсном документацијом „Да 

понуђач пре објављивања позива за подношење понуда  има бар једног запосленог инжењера са 

лиценцом број 410 Ј8861. 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:  

- фотокопија одговарајућих М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених или 

копије уговора о  раду,  

- и копија лиценце 410 Ј88616.“ 

Заинтересовано лице предлаже Наручиоцу да изврши измену конкурсне документације тако што ће 

поставити услов да инжењер поседује лиценцу 410, као и да се измени услов да понуђач мора имати бар 

једног запосленог, јер по мишљењу заинтересованог лица понуђач може ангажовати лиценцираног 

инжењера  и уговорима ван радног односа. 

 

 

 

ПИТАЊЕ БР. 2 

 

Заинтересовано лице за јавну набавку, ЈН бр. 01/2018 – спортска опрема – набавка кошева за спортску 

салу школе,  поднело је захтев за разјашњење конкурсне документације, а који се односи на испуњење 

додатног услова – пословни капацитет. Наиме додатни услов – послованог капацитета захтеван 

конкурсном документацијом:  

„Да понуђач поседује доказ да је извршио контролу квалитета добара која су предмет ове набавке и да 

су предметна добра усаглашена са стандардима SRPS EN 1270:2009 који се односи на испитивање 

добара по предмету јавне набавке, док је стандард SRPS EN 15312:2012 или одговарајући.“ 

Заинтересовано лице тражи појашњење, да уколико уз понуду прилаже стандард на инстраном језику, да 

ли треба да приложи и превод стандарда на српски језик који је преведен од овлашћеног судског тумача 

за предметни језик. Такође, заинтересовано лице тражи појашњење да ли је довољно да се приложи 

доказ да је извршено испитивање по стандарду SRPS EN 1270:2009  који се односи на испитивање 

добрра по предмету јавне набавке, док је SRPS EN 15312:2012 уопштен и односи се на опрему за 

разноврсне спортове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У вези са на наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), обавештавамо:  

 

 

Одговор на питање бр. 1 

 

Наручилац је у Конкурсној документацији на страни 7.  (Поглавље IV – Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75 и 76. ЗЈН) захтевао испуњеност додатног кадровског услова и то:  

„Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда  има бар једног запосленог инжењера са 

лиценцом број 410 Ј8861. 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:  

- фотокопија одговарајућих М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених или 

копије уговора о  раду,  

- и копија лиценце 410 Ј88616.“ 

 

Имајући у виду наводе заинтересованог лица, Наручилац ће изменити услов кадровског капацитета и 

урадити измену и допуну конкурсне документације.  

 

 

Одговор на питање бр. 2 

 

Наручилац је у Конкурсној документацији на страни 6.  (Поглавље IV – Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75 и 76. ЗЈН) захтевао испуњеност додатног пословног услова и то:  

 

„Да понуђач поседује доказ да је извршио контролу квалитета добара која су предмет ове набавке и да 

су предметна добра усаглашена са стандардима SRPS EN 1270:2009 који се односи на испитивање 

добара по предмету јавне набавке, док је стандард SRPS EN 15312:2012 или одговарајући.“ 

 

Имајући у виду наводе заинтересованог лица, Наручилац истиче следеће: 

 

Уколико понуђач уз понуду достави стандард на страном језику, неопходо је да исти буде преведен на 

српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

У поглављу III Конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара и др.), Наручилац је између осталог детаљно описао врсту добара и захтевао доказ да су добра 

која су предмет ове набавке у свему усглашена са стандардом SRPS EN 1270:2009 или одговарајући. 

Како овај стандард подразумева испуњеност захтева функционалности и захтева безбедности за опрему 

за кошарку и имајући у виду наводе заинтересованог лица, Наручилац ће изменити услов пословног 

капацитета и урадити измену и допуну конкурсне документације. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15/), наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.ekonomskasabac.edu.rs 

 
 

Комисија за јавну набавку 01/2018 

http://www.ekonomskasabac.edu.rs/

