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Предмет: Појашњење конкурсне документације (одговори на питања везана за ЈНМВ бр. 04/2018 - 

угаљ, у поступку јавне набавке мале вредности). 

 

 Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 21.03.2018.године, достављен је 

Захтев за повлачење додатних услова у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр 04/2018 

због уочених неправилности у Конкурсној документацији, од заинтересованог лица (заводни број 

наручиоца 804 од 21.03.2018.године). Захтев за повлачење додатних услова у поступку јавне 

набавке мале вредности ЈНМВ бр 04/2018 - угаљ због уочених неправилности у Конкурсној 

документацији, односи се на следеће: 
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Одговор на прво питање: 

Дом ученика средњих школа Зајечар поседује систем менаџмента квалитетом усаглашен 

са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015. Процедуром од 24.12.2013.године, издање 2, 

ДУЗ.П02 Процес набавке, на страни 10. прописано је да: „Дом ученика средњих школа у 

Зајечару формира ДУЗ.Ф01 (ДУЗ.П02), Списак одобрених добављача за сваку врсту јавне 

набавке за пословну годину, а која је сачињена на основу закључених Уговора по јавним 

набавкама, из области основне делатности“. 

Између осталог, да би неки нови добављач дошао на овај Списак потребно је да поседује 

сертификат за ISO 9001 или други стандард који је од значаја за предметну набавку, или 

да је започео поступак увођења овог стандарда.   

 

Одговор на друго питање: 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона. Конкурсном документацијом 

за јавну набавку мале вредности - угаљ ЈНМВ бр.04/2018, прописано је да за учешће у 

поступку јавне набавке понуђач мора испунити додатне услове, а између осталог и 

додатни услов који се односи на достављање фотокопија склопљених уговора са 

рудницима за угаљ који се нуди.  
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