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PITANJA , PRIMEDBE I ODGOVORI 

 

Предмет: Захтев за додатним информацијама и појашњењима 
конкурсне  
документације за ЈН бр. 07/2019  
Поштовани  
Будући да сте на данашњи дан мењали конкурсну документацију, а то је 
мање од 8 дана пре истека рока за посношење понуда, у обавези сте и да 
померите рок, сходно Закону о ЈН, чл.63, а као што сте и сами навели у 
конкурсној документацији на страни бр.8  
„Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za 

podnošenje ponuda , dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o 

produženju roka za podnošenje ponuda . „  

 

 

2)ПРИМЕДБА НА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ:  
поседовање сертификата ISO 9001 за понуђача  
Понављамо примедбу и подсећамо Наручиоца да су тражени артикли готово стандардна 
добра у јавним набавкама за одржавање хигијене и као таква су саставни део предметне 
набавке у свим јавним установама, како школским и предшколским, тако и 
здравственим, привредним итд.  
Ваша установа ни по чему није специфичнија у односу на остале установе, које се баве 
истом делатношћу, што је евидентно на Порталу ЈН, а које не траже овај сертификат за 
понуђача, а упркос томе сте дали следећи одговор:  
„Odgovor 2:  

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

dokumentaciji odreĎuje 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 

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

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

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

zajedničke ponude.“  

Молимо Наручиоца да нам одговори на који начин он захтева да тражена добра буду 
„транспортована, складиштена и испоручена“ – а у складу са захтеваним стандардом 
квалитета и где ће наручилац ту исту робу складиштити након пријема, будући да ни он 
сам не поседује тај стандард, а захтева га од понуђача. Као и да одговори на који начин је 
детерџент или метла, купљена на истом месту – квалитетнија код понуђача који има овај 
сертификат у односу на оног који га нема?  
Осим жутих кантица за отпад и дуо моп колица, сва остала добра су доступна у свим 
већим маркетима типа „Темпо“, „Метро“, али и обичним радњама са средствима за 
хигијену и пластику. Да ли заиста мислите да свака трговинска радња у којој је могуће 
купити ова средства поседује тај стандард и да та иста роба не прође магацински 
простор и разне камионе више пута, и сл. Потпуно је ирационално и бесмислено што 
очекујете да је понуђач истовремено и произвођач тражених добара. Артикле је након 
требовања могуће послати и брзом поштом а не увек лично, па је самим тим питање 
транспорта и квалитета доведено у недоумицу. Понуђач је првенствено трговац, дакле 
дистрибутер робе између Наручиоца и произвођача. Чим испуњава основне услове за 
конкурисање у јавним набавкама, значи и да се озбиљно бави овим послом, будући да за 
добро обављање посла даје и гаранцију Наручиоцу, па му сигурно не иде у прилог да не 
испуњава одговорно обавезе.  
Тврдимо да је овакав начин дефинисања додатних услова дискриминаторски и да 
намерно смањујете потенцијалну конкуренцију, а у циљу фаворизовања појединих 
понуђача.  
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.  
На Порталу јавних набавки има више захтева овог типа од понуђача, као и позитивних 
одговора од стране Наручилаца, у шта се можете и сами уверити.  
 
Odgovor 1: 

      Izvinite,došlo je do previda u datumu otvaranja ponuda ,izvršićemo izmenu konkursne dokumentacije 

i produžiti rok za podnošenje ponuda. 

Odgovor 2: 

               Naručilac svaki konkretan postupak javne nabavke sprovodi u cilju zadovoljenja objektivnih 

potreba, a na osnovu konkursne dokumentacije kojom definiše zahteve koji odgovaraju takvim 

potrebama.  



      Shodno tome, obaveza obezbeđenja što je moguće veće konkurencije se ne može tumačiti na način 

koji podrazumeva obavezu naručioca da svakom zainteresovanom licu omogući učešće u postupku javne 

nabavke, ne vodeći pritom računa o svrsi javne nabavke, kao ni o kvalitetu dobra koji je predmet iste.  

 

      Ponovo napominjemo da je naručilac ustanova primarne zdravstvene zaštite i da je značaj nabavke 

sredstava higijene u dirktnoj vezi sa kvalitetom pružene usluge. Imajući ovo u vidu naručiocu je upravo i 

težnja da izbegne dostavu artikala nakon trebovanja brzom poštom. Težnja naručioca je da obezbedi 

pouzdanog dobavljača koji će pružiti kompletnu uslugu, počev od kvaliteta dobara, preko skladištenja do 

transporta do magacina naručioca. 

 

       Pri tome, dodatni uslov nije koncipiran na način da ne onemogućuje ponuđača da u skladu sa članom 

81.Stav 2 ZJN podnese zajedničku ponudu i ovim putem ispuni dodatni uslov u pogledu posedovanja ISO 

sertifikata. 

 

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.                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


