
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. 

 

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 поседујe сертификат којим доказује да је успоставио систем менаџмента квалитетом и да га 

примењује у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући; 

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 и SRPS EN 15312:2012 или 

одговарајући.“ 

 

Заинтересовано лице тражи појашњење и сматра да захтеви наручиоца у вези поседовања сертификата о 

систему менaџмента, као што је ISO,  је нелогичан и да је потребно да се захтевају стандарди који се 

односе на производ и њихов стандард и одговарајући квалитет, као што су FIBA стандарди. 

Заинтересовано лице поставља питање да ли кош треба да поседује FIBA сертификат и да ли га је 

неопходно доставити у склопу понуде. Такође, заинтересовано лице је мишљења да је FIBA стандард 

најбитнији сертификат који производ треба да испуњава, и да испуњавање стандарда SRPS EN 

1270:2009 је предуслов FIBA сертификата. По мишљењу заинтересованог лица, кош са FIBA 

стандардом би омогућио да наручилац обезбеди кошеве „који су у потпуности функционални за 

коришћење и за клубове, школе кошарке чиме се може омогућити додатни приход школе приликом 

издавања сале“. 

 

 

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 поседујe сертификат којим доказује да је успоставио систем менаџмента квалитетом и да га 

примењује у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући; 

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 и SRPS EN 15312:2012 или 

одговарајући.“ 

 

Имајући у виду наводе заинтересованог лица, Наручилац истиче следеће: 

-Поседовање сертификата којим се доказује да је понуђач успоставио систем менаџмента квалитетом и 

да га примењује у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2008 или одговарајући, има за циљ да осигура 

Наручиоцу закључење уговора о јавној набавци са понуђачем који је способан да своје производе 

доследно производи (пружи услуге) уз постизање и одржавање стабилног нивоа квалитета производа-

услуга ради задовољавања захтева и потреба клијената. 

 

-Поседовање доказа да је извршио контролу квалитета добара која су предмет ове набавке и да су 

предметна добра усаглашена са траженим стандардима (SRPS EN 1270:2009) или одговарајући 

подразумева испуњеност захтева функционалности и захтева безбедности за опрему за кошарку.  

Како је Наручилац у документу (појашењење конкурсне документације 1) а које се односило на 

стандарде (SRPS EN 1270:2009 и SRPS EN 15312:2012) напомињемо да ће бити измењена  конкурсна 

документација у том делу испуњења пословног капацитета. 

 

-С обзиром да је Наручилац тражио достављање доказа да је извршена контрола добара односно да су 

предметна добра усаглашена са траженим стандардом односно одговорајућим, потенцијални понуђач 

увек може доставити доказ уколико сматра да тим доказом испуњава додатни пословни услов тражен 

овом конкурсном документацијом.  

 

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/

