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PITANJA , PRIMEDBE I ODGOVORI 

 

1) ПРИМЕДБА НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
Поштовани  

У конкурсној документацији за ЈН бр. 07/2019 – средства за хигијену, на страни 13 стоји:  

1 Deterdžent za pranje veša 3/1 Kilogram 250  
А) Молимо Наручиоца да траженом паковању од 3/1 прилагоди и тражену количину у кг, 249 

или  

252.  

34 Tabletirana so Kilogram 30 Pakovanje džak 25 kg  
Б) Молимо појасните која је јединица мере у питању кг или ком? Односно како 
испоручити 30кг ако се захтева паковање од 25кг. Или је у питању 30 паковања, 
тј.џакова од 25кг, или за количину од 30кг можемо понудити паковања од 1-10кг?  
38 Metalni štap plastificirani sa univerzalnim navojem, dužine minimum 110 cm 20  
В) Претпостављамо да је за ову ставку у питању јединица мере комад, али је то 
изостављено.  

2)ПРИМЕДБА НА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ:  
поседовање сертификата ISO 9001 за понуђача  
У конкурсној документацији за ЈН бр. 07/2019 – средства за хигијену, на страни 20 стоји:  
„Dodatni uslov: Posedovanje sertifikata upravljanja kvalitetom ISO 9001 za ponuđača, koji 

mora biti iz oblasti akreditacije primerene predmetu javne nabavke“  



Очигледно је да Наручилац приликом дефинисања додатног услова није  

извршио све потребне провере и анализе те је елиминисао из учешћа у предметном поступку 

понуђаче, који несумљиво могу да пруже квалитетну услугу набавке и дистрибуције добара 

која су предмет јавне набавке.  

Сматрамо да не постоји оправдан разлог за дефинисање овог додатног услова у предметном 

поступку јавне набавке, те је нејасно зашто се наручилац определио за овај начин 

испуњености додатног услова за ЈН, који за последицу има само неоправдано, искључивање 

из конкуренције и дискриминацију појединих понуђача.  

ЗЈН Члан 76 - Додатни услови  
- Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке.  
- Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек 
када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке.  
- Наручилац може да одреди додатне услове у погледу испуњавања обавеза које понуђач 
има према својим подизвођачима или добављачима.  
- Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не  
дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом ЈН.  
На основу горе наведеног, захтевамо да нам појасните оправданост оваквог 
дискриминаторског захтева од понуђача. Сматрамо да сте неоправдано злоупотребили 
додатне услове, како би елиминисали конкуренцију, чиме сте нарушили неколико 
чланова и начела Закона о ЈН, пре свега чл.10 и 12 - Захтеви у погледу испуњења услова 
конкурсне  
документације морају бити у складу са начелом обезбеђивања конкуренције (чл. 10) и 
начелом једнакости понуђача (чл. 12 ЗЈН) као и чл. 76 ст. 6 који налаже да постављени 
услови не дискриминишу понуђаче.  
Захтевамо од наручиоца да измени конкурсну документацију у делу „ДОДАТНИ УСЛОВИ“ 
брисањем захтеваног стандарда и усклађивањем документације на стр. 20 и 26 у складу 
са Законом о ЈН, будући да ове стандард нема ни сам Наручилац, затим - нигде у 
документацији нисте образложили оправданост таквог захтева, нити како поседовање 
ISO 9001 стандарда од стране понуђача утиче на квалитет понуђених добара, а нарочито 
не логичку везу са предметом ЈН.  

У прилог нашем захтеву су и бројна појашњења од стране Републичке комисије за заштиту 

права понуђача, као и питања и одговори на сличне захтеве на Порталу ЈН. 

Odgovor 1: 

Izvršićemo izmenu konkursne dokumentacije. 

Odgovor 2: 

Članom 76. U stavu 2 Zakona o javnim nabavkama predviđeno je da Naručilac u konkursnoj 

dokumentaciji određuje dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, 

poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta uvek kada je to potrebno imajući u vidu predmet javne 

nabavke. 

Sa druge strane sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 predstavlja garanciju da privredni subjekat koji 

poseduje implementiran sistem menadžmenta kvalitetom  posluje u skladu sa zahtevim ovog sistema I da 

je okrenut ka pružanju kvalitetne usluge korisniku.  



Na osnovu navedenog naručilac je formulisao dodatni uslov kroz zahtev za posedovanjem sertifikata ISO 

9001 .   

Sve ovo iz razloga što je naručilac ustanova koja se bavi primarnom zdravstevnom zaštitom. Kako je 

higijena veoma važan segmet u pružanju krajnje  usluge naručioca, težnja je da se obezbedi da naručilac 

pribavi dobra koja su u skladu sa njegovim objektivnim potrebama, tačnije da se pribave dobra 

neophodnog minimuma kvaliteta, koja su pri tome skladištena, transportovana I isporučena u rokovima I 

na način kako je to neophodno.  

Imajući ovo u vidu, zahtev je itekako u logičnoj vezi sa predmetom javne nabavke I ne diskriminiše 

ponuđače. Treba imati na umu da naručilac zahteva samo ISO 9001 kao bazični sistem upravljanja 

kvalitetom, a ne I vise standarde. Takođe, napominjemo da dodatni uslov nije koncipiran na način da 

onemogući potencijalnog ponuđača da isti ispuni u skladu sa članom 81. Stav 2 ZJN podnošenjem 

zajedničke ponude. 

Stoga, dodatni uslov u pogledu posedovanja implenemtiranog sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 

ostaje nepromenjen. 

   

 

Članovi Komisije: 

 

1.Mirjana Dragonjić,službenik za javne nabavke,član Komisije;______________                            

1.Dragana Pešić,dipl.pravnik,zamenik člana Komisije;_____________________                                       

2.Miloš Jovanović,komercijalista,član Komisije;                                                                                                                      

2.Mile Kostić,magacioner,zamenik člana Komisije;                                                                                                        

3.Ljiljana Panić,glavna sestra, član Komisije;_______________                                                                           

3.Milica Kostić,poslovni sekretar,zamenik člana Komisije.                                                                                          

 

 

 

 

 

 


