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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈНМВ К 20/17, 

од дана 28.04.2017. године, објављујемо одговоре на наведена питања. 

 

 

1. Прочитали смо Вашу тендерску документацију. На основу  ставки 34 и 35 јасно 

се види да фаворизујете производе фирме “САНИ ХЕМ” из Новог Бечеја. На 

тржишту не постоји ниједно средство које се може понудити као еквивалент том 

производу, јер свако има одступања од онога што ви тражите. 

По члану 12. закона о јавним набавкама: Наручилац је дужан да у свим фазама 

поступка јавне набаке обезбеди једнак положај свим понудјачима. Наручилац не 

може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну 

или личну дискриминацију медју понуђачима, нити дискриминацију која би 

проилазила из класификације делатности коју обавља понуђач. 

Сматрамо да Вашом тендерском документацијом Ви нисте поступили у складу 

са законом, јер фаворизујете једног понудјача. 

Молимо Вас да поступате у складу са законом и да свим понудјачима 

обезбедите једнак положај.  

 

Одговор: Техничка спецификација предметне јавне набавке је дефинисана на 

такав начин који описује минималан састав производа који наручилац жели да 

набави и уговори, како би добио одређени квалитет производа, што је у складу 

са Законом о јавним набавкама. 

 

Уколико сте препознали опис одређеног производа, то не значи да 

наручилац захтева да се достави искључиво тај производ одређеног произвођача, 

што се потврђује тиме да за ставке 34 i 35, у конкурсној документацији нигде 

није наведен произвођач нити робна марка производа. Понуђачи су у 

могућности да доставе производ било ког произвођача уколико садржи 

спецификацију која је описана у конкурсној документацији  (што је минимум 

захтеваног квалитета). 

 

С обзиром на делатност наручиоца, кроз чије објекте дневно прође и по 

неколико стотина људи, ово је једини начин да наручилац дефинише квалитет 



производа који жели да набави, како не би добио производе који су лошијег 

квалитета и са којима не може да постигне задовољавајући степен хигијене. 

 

Истраживањем тржишта, пре формирања конкурсне документације, 

Наручилац је дошао до сазнања да постоје производи од више различитих 

домаћих и страних произвођача који задовољавају тражени квалитет за наведене 

ставке. Сви производи који су дефинисани су предмет широке потрошње на 

тржишту Републике Србије.  

 

Из свега горе наведеног, наручилац сматра да није фаворизовао ни једног 

произвођача, нити робну марку, као и  да није повређен члан 12. ЗЈН.  

Наручилац остаје при наведеним захтевима и неће вршити измене конкурсне 

документације. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

          

 

 


