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ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ 

ДЕЛА ОБЈЕКТА ОШ ''ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ'' 
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК- 

ЈНМВ 5/19 
Питања и одговори 

 
 
У поступку Јавне набавке радона на текућем одржавању дела објекта ОШ ''Јован 
Миодраговић'' – јавна набавка мале вредности- поновљени поступак (ЈН 5/19) 
постављено је питање, у складу са одредбама тачке  IV.14. Конкурсне документације - 
Додатне информације и појашњења. 
 
У даљем тексту дају се одговор на постављено питање.  
 
Питање: 

Потенцијални понуђач везано за захтев из конкурсне документације који је поставио 
Наручилац а да се као доказна документација испуњавања техничких услова материјала 
који би био предмет уградње доставља '' Решење Министарства грађевине, саобраћаја и 
инфраструктуре о усаглашености са домаћим стандардима'' наводи да је у контакту са 
Министарством, добио информацију да Министарство грађевине, саобраћаја и 
инфраструктуре не издаје оваква решење за производе по стандарду ЕН14041, односно да 
Министарство не може да потврди да постоји усагласеност са домаћим стандардима те да 
овакво мишљење може издати надлежно тело. 

Потенцијални понуђач такође, наводи да је из Министарства сугерисано да се, 
''имајући у виду претходне случајеве, од Наручиоца тражи информација по ком закону или 
пропису је овакав захтев уврштен у услове предвиђене овом Јавном набавком. 
 Потенцијални понуђач тражи измену конкурсне документације у смислу 
избацивања спорног услова и продужење рока за подношење понуда и одлагање јабвног 
ортварања понуда.  
 
Одговор на питање: 

УРЕДБА о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености 
(“Службени гласник РС”, 98/2009 и 110/2016) (даље: Уредба) уређује начин 
признавања важења у Републици Србији исправа о усаглашености које издају инострана 
тела за оцењивање усаглашености (у даљем тексту: иностране исправе) и знакова 
усаглашености издатих у иностранству (у даљем тексту: инострани знакови 
усаглашености) (члан 1).  

Члан 2. исте Уредбе говори о предмету признавања, а члан 3 о условима под којим 
се за Министарство даје мишљење о усаглашености,  у свом ставу 1 каже да:  
'' На тражење правних или физичких лица, министарство у чијем делокругу је припрема и 
доношење техничких прописа којима се уређују захтеви за производе на које се односи 
инострана исправа, односно знак усаглашености (у даљем тексту: надлежно 
министарство), даје мишљење о постојању потврђеног међународног споразума из става 1. 
овог члана, односно да ли је одређена инострана исправа или знак усаглашености издат у 
складу са тим споразумом.  

Члан 4. Уредбе каже:  
''Ако инострана исправа или знак усаглашености није издат у складу са споразумом из 
члана 3. став 1. ове уредбе, поступак за признавање важења иностране исправе, односно 
знака усаглашености покреће се, пре стављања производа на тржиште или употребу у 
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Републици Србији, на основу захтева за признавање који подноси произвођач или његов 
заступник, односно увозник (у даљем тексту: подносилац захтева). 
Захтев из става 1. овог члана подноси се надлежном министарству.'' 
 

Члан 9. Уредбе дефинише надлежност за издавање Решења о усаглашености и 
каже: 
''Комисија на основу поднетог захтева за признавање, приложених доказа и утврђених 
чињеница, утврђује да ли инострана исправа, односно знак усаглашености,  испуњава 
услове из члана 8. ове уредбе. 
Надлежни министар, на предлог Комисије, доноси решење о признавању важења 
иностране исправе, односно знака усаглашености, ако је утврђено да инострана исправа, 
односно знак усаглашености испуњава прописане услове. 
Надлежни министар, на предлог Комисије, доноси решење којим се одбија захтев за 
признавање, ако је утврђено да инострана исправа, односно знак усаглашености, не 
испуњава прописане услове.'' 
 
Из свега изнетог али и из других  одредаба Уредбе види се, неспорна, надлежност 
Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре за издавање Решења којим се 
потврђује да је материјал који треба да буде прометован на територији Републике Србије, 
у складу са важећим стандардима у Републици Србији, било да су то домаћи стандарди или 
стандарди који проистичу из међународних споразума које је потврдила Скупштина 
Републике Србије. Поступак пре издавања позитивног или негативног решења спроводи 
посебна Комисија формирана од стране Министартва али неспорна је надлежност за 
спровођење поступка и издавање решења. 
 
Међутим , обзиром на изнет став Министарства и претпостављене тешкоће уз које би 
потенцијални понуђачи успели да издејствују добијање Решења како је напред наведено, 
Наручилац је става да се мења Конкурсна документација за споровођење поступка 
предметне јавне набавке о то на следећи начин: 
 
Брише се одредба алинеје 3 на страни 24/42 Конкурсне документације  
''Решење Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре о усаглашености са 
домаћим стандардима.'' 
 
Продужава се рок за подносшење понуда. Нови рок је 4. 11. 2019. године у 12,00 
часова. 
 
Поступак отварања поднетих понууда биће спроведен 4. 11. 2019. године са почетком 
у 12,30 часова. 
 
Остале одредбе Конкурсне документације остају и даље на снази. 
 

Комисија 


