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Поштовани у вези вашег захтева за додатним информацијам и појашњавањем од 14.09.2020. године, за 
јавну набавку  радова  – грађевински радови у ентеријеру у циљу опремања објекта музичке школе и 
балетске школе у новом саду са концертном двораном - ЈНОП 6/2020 у складу са чланом 63. став 3 
Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) исте објављујемо на Поратлу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца: 

 ПИТАЊЕ 1 
  

1. У конкурсној документацији у делу пословног капацитета као услов између осталог наводите: 
„ENISO 12460-3:2015 – Oдређивање садржаја формалдехида, део 3 метода анализе гасова. Да 
вредност буде мања од 0,3mg HCHO копија сертификата са преводом на српски језик са овером 
судског тумача уколико је на српском језиком“ као доказ наводите Копије сертификата ENISO 
12460-3:2015. 

Молимо Вас да појасните из ког разлога захтевате сертификат који гласи:  
EN ISO 12460-3:2015, с обзиром на то да се не врши испитивање у овлашћеним лабораторијама на 
територији Републике Србије. Овако постављен услов представља територијалну дискриминацију 
произвођача намештаја, као и трговаца материјала, такође сужава конкуренцију, с обзиром на то да су 
произвођачи материјала, ти који поседују захтевани сертифакат, а не произвођачи намештаја као 
потенцијални понуђачи за предмети поступак. Истичемо да су предмет набавке: Грађевински радови у 
ентеријеру у циљу опремања објекта.., што имплицира да постављени услов, поседовање серификата 
није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Неопходно је извршити измену конкурсне 
документације избацивањем поставњеног услова, којим евидентно дискриминишете и ограничавате 
понуђаче у Р. Србији.   
На тај начин ће се ускладити прописан  додатни услов са  предметом набавке, што је уједно и 
поштовање члана 76. Закона о јавним набавкама, у ком је између осталог прописано и да: „Наручилац 
одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој 
вези са предметом јавне набавке. Још једном напомињемо да остављањем овако дефинисаног услова 
елиминишете све произвођаче намештаја као и трговце материјала. 

ОДГОВОР 1 

Поседовање серификата је  у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
Наиме, део јавне набaваке је и израдa намештаја, односно разни елементи који се производе од дрвета. 
Стандардом ЕН ИСО 12460-3:2015 утврђује се поступак за одређивање убрзане емисије формалдехида 
из непремазаних и премазаних плоча на бази дрвета помоћу методе анализе гаса. Поступак је такође 
погодан за испитивање других материјала [нпр. ивичних трака (кант-трака), подних облога, пена, фолија, 
ламелираних, фурнираних и премазаних производа од дрвета]. 
Произвођачи материјала, намештаја као и добављачи могу извршити одређивање садржаја 
формалдехида. 



Фирме чија је основна делатност опремање намештајем, знају којој лабараторији да дају узорке на 
испитивање. 
Испитивање гасом је најпоузданији метод у испитивању готових производа и репроматеријала. 
Формалдехид или метанал (HCHO) је гасовито једињење растворљиво у води и 
најједноставнији алдехид (R-CHO). С обзиром на његову широку употребу, токсичност и нестабилност, 
формалдехид представља значајну опасност за људско здравље. Године 2011, Национални токсиколошки 
програм САД је описао формалдехид као материју за коју је „познато да је канцерогена за људе.” 
Подсећамо је наручилац образовна установа у којој бораве деца и запослени. 
Из наведених разлога битно је одређивање садржаја формалдехида  

Наручилац остаје при свом захтеву. 

ПИТАЊЕ 2 

1. На страни 19/50 конкурсне документације у делу који се односи на кадровски капацитет наведено 
је да понуђач, између осталог, мора да има радно ангажованих 6 молера – декоратера зидних 
површина за које је неопходно доставити диплому о стеченом звању за захтеване молере – 
декоратере зидних површина. 

Молимо Вас да се изјасните да ли ћете уместо 6 радника са дипломом о стеченом звању молера 
прихватити 6 радника са  или без квалификација, а који према Уговору о раду раде на позицији молера и 
имају дугогодишње искуство у том послу? Наиме, диплома о стеченом звању не значи да неко заиста 
ради на тој позицији и да има искуство у истом, док особе које раде на позицији молера дуги низ година, 
без обзира на квалификацију, су - de facto способне да изводе радове који су предмет јавне набавке. 

С обзиром на дугогодишње искуство у поступцима јавних набавки као и пословима који су предмет 
јавне набавке, сматрамо да овако дефинисан услов није од пресудног значаја за квалитетно извршење 
предметног посла. 

ОДГОВОР 2 

Поштовани, сматрамо да свако треба да ради посао за који је обучен, односно оспособљен за ту врсту 
посла. Ми не можемо знати да неко, ко дуго година ради наведене послове, исте изводи квалитетно и по 
правилима струке. Диплома је оно што улива поверeње наручиоцу да се ради о обученим радницима. 
Такође, не ради се само о обичном кречењу, него се  и захтевају и одређене молерске технике.  
Наручилац жели да радови који се изводе буду што квалитетније изведени, а поготово што се ради o  
образовној установи од великог значаја, те из тог разлога  се између осталог захтеавју молери-
декоратери 
зидних површина. 

         Наручилац остаје при свом захтеву. 

Комисија за ЈНОП  6/2020
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