
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Г Р А Д Б Е О Г Р А Д 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ 
I-01  бр. 404-227.3 / 2019 
Датум: 01.08.2019.године 
Л А З А Р Е В А Ц  
   

 
 

У складу са чл. 63 ст. 2 и 3 ЗЈН РС (Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), Комисија за доле 
наведену јавну набавку даје: 

 
 
 

ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ  
 

ВЕЗА:  Отворени поступак јавне набавке радова - ознака набавке: 10/2019-оп 

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

  
Конкурсна документација I-01  бр. 404-227/ 2019 од 11.07.2019.год. 

 

 
Питање 1: 

 
 

 
 

Одговор 1:  

 
I. Основни циљ Владе Републике Србије, правосуђа и свих других органа је доследно 
спровођење мера и рокова из плана за борбу против корупције, садржаним у Акционом плану 
за Поглавље 23, те сходно томе да је корупција системска појава и да борба против ње мора 
бити системски организована, Владе Републике Србије донела је Националну стратегија за 
борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акциони 
плана за спровођење Националне стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за 
период од 2013. до 2018. године ("Сл. гласник РС", бр. 57/2013),  

 
Приликом спровођења Стратегије,органи власти и носиоци јавних овлашћења,који су 

укључени у превенцију и борбу против корупције дужни су да врше своја овлашћења у складу 
са следећим општим начелима: 

 
1. Начело владавине права - Гаранција законитости поступања, једнакости пред законом и права 
свих грађана на правна средства. Устав Републике Србије, закони и подзаконска акта, као и 

ОЗНАКА НАБАВКЕ: 

ЈН: 10/2019-oп 
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потврђени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права, морају имати пуну 
и доследну примену; 
2. Начело нулте толеранције на корупцију –Неселективна примена закона у свим појавним 
облицима корупције; 
3. Начело одговорности - Обавеза да се преузме пуна одговорност за креирање јавних политика и 
њихово ефикасно спровођење, укључујући примену стратегије и акционог плана; 
4. Начело свеобухватности примене мера и сарадње субјеката –Дужностда се мере примењују 
свеобухватно и доследно у свим областима, узсарадњу и размену искустава и усаглашавање 
поступања релевантних субјеката, на свим нивоима власти, са установљеном добром праксом; 
5. Начело ефикасности –Дужност да се у оквиру својих овлашћења редовно спроводе мере против 
корупције и да се врши стална обука ради унапређења ефикасности у борби против корупције; 
6. Начело транспарентности- Гаранција транспарентности у поступку доношења и спровођења 
одлука,  као  омогућавање грађанима приступ информацијама. у складу са законом. 

 
Сходно наведеном Наручилац сматра да су додатни услови у погледу стандарда: 

 
 
СРПС ИСО 37001:2017 Системи менаџмента против мита - Захтеви са упутством 

за коришћење 
 
Први међународни стандард из области система менаџмента намењен за борбу 

против мита и корупције специфицира захтеве и даје упутство за успостављање, 
примењивање, одржавање, преиспитивање и побољшавање система менаџмента против мита. 
Систем може да буде самосталан или интегрисан у целокупан систем менаџмента. Овај 
документ се бави следећим питањима у вези са активностима организације: – митом у јавном, 
приватном и непрофитном сектору; – митом од стране организације; – митом од стране 
особља организације које делује у њено име или у њену корист; – митом од стране пословних 
сарадника организације који делују у њено име или у њену корист; – митом организацији; – 
митом особљу организације у вези са активностима организације; – митом пословним 
сарадницима организације у вези са активностима организације; – директним и индиректним 
митом (нпр. мито које се нуди или прима од треће стране). Он успоставља захтеве и даје 
упутство за систем менаџмента пројектован да помогне организацији да спречава, открива и 
одговара на мито и усклађује се са законима против мита и добровољним посвећеностима 
применљивим на њене активности. Овај документ се не бави посебно преварама, картелима и 
другим кривичним делима везаним за злоупотребу монопола/нарушавање конкуренције, прање 
новца или друге активности у вези са коруптивним праксама, мада организација може да 
изабере да прошири предмет и подручје примене система менаџмента тако што ће укључити и 
ове активности. Захтеви овог документа су генерички и намера је да буду применљиви на све 
организације (или делове организације), независно од типа, величине или природе активности, и 
без обзира на то да ли су у јавном, приватном или непрофитном сектору.  

 
СРПС ИСО 22301:2012 Друштвена безбедност - Системи менаџмента 

континуитетом пословања – Захтеви  
 
Стандард за менаџмент континуитетом пословања специфицира захтеве за планирање, 

успостављање, примену, функционисање, праћење, преиспитивање, одржавање и стално 
побољшавање документованог система менаџмента ради заштите од инцидената који ремете, 
смањења вероватноће њиховог појављивања, припреме и одговора на њих, као и опоравка од њих 
када се појаве. Захтеви специфицирани у овом међународном стандарду су генерички и 
предвиђено је да буду применљиви на све организације или њихове делове, без обзира на њихов 
тип, величину, или природу. Степен примене ових захтева зависи од сложености организације и 
окружења у којем она функционише. 

 
 

ИЗ СВЕГА ГОРЕ НАВЕДЕНОГ НАРУЧИЛАЦ И ДАЉЕ ОСТАЈЕ ПРИ НАВЕДЕНИМ 
СТАНДАРДИМА. 
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Одговор 2: 

Извођач ће за све три локације урадити пројектну документацију на нивоу Пројекта за 
Извођење (ПЗИ) са посебним освртом на архитектонско-визулни аспект. Пре израде самог ПЗИ, 
Извођач ће доставити предлог решења разрађен на одговарајућим сликама/рендерима Наручиоцу на 
сагласност. По завршетку израде ПЗИ ће такође бити предат Наручиоцу на сагласност. Пројекти ће 
се користити и за јасно праћење динамике радова 

  
 
СХОДНО ТОМЕ НАРУЧИЛАЦ ОСТАЈЕ ПРИ ПРЕДМЕТНОМ УСЛОВУ 
 
Наручилац ни на који начин није дискриминисао ни једног понуђача у погледу 

пословног капацитета, будући да закон о јавним набавка омогућава понуђачима заједничке 
понуде или понуде са подизвођачима на који начи понуђач може да надомести недостајућ 
сопствени пословни капацитет 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


