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Предмет:  Додатна појашњења за јавну набавку радова у поступку јавне набавке 
мале вредности бр.5/16 – Кречење, хобловање и лакирање паркета у 
учионицама и кабинетима. 

 
  

 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 
06.04.2016. године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку 
бр.5/16 – Кречење, хобловање и лакирање паркета у учионицама и кабинетима. 

  

Питање бр. 1: 

            "У оквиру додатних услова, код пословног капацитета, тражите да понуђач 
има успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду 
OHSAS 18001 и успостављен систем управљања заштите животне средине ISO 
14001, Оцењивање усаглашености ИСО 17020“ 

            С обзиром да је предмет ове набавке кречење,хобловање и лакирање 
паркета, молимо Вас да нам појасните у каквој је логичкој вези ваш захтев за 
поседовањем стандарда ИСО 17020  и шта он конкретно значи у предметној 
набавци. 

         Стандард ISO 17020 је општи критеријум за рад различитих врста тела која 
обављају контролисање, стандард који ближе уређује начин рада контролних тела. 
Стандард је сертификационог карактера, односно по њему се врши 
оценаусаглашености и доделе акредитације а оцену усаглашености врше 
Акредидациона тела." 

 
 
 
 
 
 



Oдговор бр. 1: 
 
Поштовани, 
 
Овај међународни стандар садржи захтеве за компетентност тела која обављају 
контролисање и за непристрастност и конзистентност њихових активности 
контролисања. Он се примењује на контролна тела типа А,Б илиЦ, како је 
дефинисано у овом међунарадном стандарду и примењује се у свакој фази 
контролисања. Напомена: фазе контролисања обухватају фазу пројектовања, 
испитивање типа, почетног контролисања, контролисање у употреби или надзор. 
Стандард 17020 који смо захтевали у конкурсној документацији се користи 
приликом испитивања уграђених елемената и надзора. 
Овај додатни услов је наведен јер се ради о специфичној и врло деликатном 
објекту, јер се ради 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 
животу средину.  
Стандард 17020 је највиши ниво – ранг стандарда што се тиче свих уградних 
елемената. Он обухвата све остале стандарде испод њега.  
 

С поштовањем, 

 


