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ОСНОВНА  ШКОЛА“ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Сремска Митровица, ул. Ратарска бр. 5 

 
Предмет: Додатна појашњења за јавну набавку радова у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈНМВ бр. 1.3.8./2017 – санација  хидротехничких 
инсталација и  инвестиционо одржавање „ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА” у Шашинцима. 

 

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
11.12.2017. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 
1.3.8./2017 – санација  хидротехничких инсталација и  инвестиционо одржавање 
„ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА” у Шашинцима. 

  

Питање: 

 Postovani,koji je osnov za ovako velike uslove za KD-radovi u Sasincima,posebno za 

ISO standarde koji nisu u logickoj vezi sa predmetom javne nabavke.Mozda za ovo 

direktno niste nadlezni pa Vas molim ako znate gde bi smo jos mogli da se obratimo tj 

trazimo argumente za velike usliove za ovu JN. 

S postovanjem, 
 
Oдговор на питање: 
 

Поштовани,  

Хвала Вам на вашем интересовању за ЈНМВ бр. 1.3.8./2017 – санација  
хидротехничких инсталација и  инвестиционо одржавање „ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА” у Шашинцима.  

Међународни стандари које Наручилац тражи у конкурсној документацији садрже 
захтеве за компетентност тела која обављају контролисање и за непристрастност 
и конзистентност њихових активности контролисања. Они се примењује на 
контролна тела типа А,Б илиЦ, како је дефинисано у одређеним међунарадном 
стандарду и примењује се у свакој фази контролисања. Напомена: фазе 
контролисања обухватају фазу пројектовања, испитивање типа, почетног 
контролисања, контролисање у употреби или надзор. Стандарди које смо 
захтевали у конкурсној документацији се користи приликом испитивања уграђених 
елемената, материјала и надзора. 
Ови додатни услови су наведени јер се ради о специфичном и врло деликатном 
објекту, ради се о објекту за обазоање и боравак "наше" деце у осетљивом 
основношколском узрасту, те је неопходно испитати елементе који се уграђују-
користе, како не би дошло до негатинвних, нежељених и штетних утицаја на нашу 
децу и животу средину.  
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Поред наведеног одређени Сертификати се користе и у друге сврхе, конкретно у 
овој јавној набавци, одређени Сертификати се користе за позиције, између 
осталог, позиције које се односе на електричне инсталације, а које су предмет ове 
јавне набавке.  
Обзиром на наведено, Наручилац сматра да услови који су тражени у овој јавној 
набавци су објективни. 

 

С поштовањем, 

 


