
 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

КРАЉЕВО 

КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 262      
 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Потенцијални понуђач – заинтересовано лице поставио је дана 03.06.2020. године питањe везано за ЈН 
број 1.1.7. у поступку јавне набавке мале вредности, набавке добара-средства за чишћење и хигијену за 
2020. годину, за потребе Дома ученика средњих школа Краљево, објављене на Порталу ЈН дана 
01.06.2020. године, постављеним питањем у погледу техничкигх карактеристика описаних производа 
на странама 18-23 и 30-37 конкурсне документације и то: 
Питањe број 1: 

На странама 18-23 и 30-37 конкурсне документације захтевате између осталог за ставке: 

а) 2,3,4,5,9,11,12,14,15,16,24,25,26,66,67,68 – узорак и декларацију. 

Будући да је на самом узорку већ присутна декларација, зашто је потребно приложити још једну уз узорак? 

Зар није довољно приложити или само декларацију или само узорак, будући да се састав може недвосмислено 

упоредити из оба? 

b) 4,6,11,12,14,20,24,25,65,66,67,68,69 

извештај о испитивању са стручним мишљењем 

потврду произвођача – односно увозника заступника 

Молимо да појасните ове захтеве и разлоге њиховог постављања. 

Образложење примедбе: 

Поводом тражених извештаја о испитивању акредитоване лабораторије за ставке под наведеним редним 

бројевима обавештавамо Вас да смо консултовали произвођаче ових добара и они нису у обавези да раде ове 

анализе, а камоли да их дају понуђачима за учешће у ЈН. Евидентно је и да испитивање лабораторије изискује 

додатне трошкове од понуђача, а Законом о ЈН је прeдвиђено да је Наручилац дужан да приликом одређивања 

доказа којима се доказује испуњеност услова, води рачуна о трошковима прибављања тих доказа, односно да 

трошкови прибављања доказа не буду несразмерни процењеној вредности јавне набавке. Обзиром да за исте 

ставке захтевате као доказ и безбедносни лист и технички лист/упутство сматрамо да су ови докази са свим 

прихватљиви у већини конкурсних документација за ЈН, а обзиром да Ваша установа није ни по чему 

специфична у односу на остале, не видимо у чему је посебан значај лабораторијских анализа тражених 

добара и не видимо разлог за одбијање понуде која не садржи доказ тражен на начин који сте Ви навели у 

конкурсној документацији као критеријум, а при чему нисте разјаснили оправданост овог захтева. 

Одговор на питање број 1: 

А) Наручилац ће прихватити оригинално паковање са залепљеном декларацијом у ком случају понуђач 

није обавезан да доставља и декларацију уз понуду, а ако на производу не буде била залепљена 

декларација онда је обавезно достављање исте уз понуду. 

Б) Наручилац ће прихватити или безбедности лист или извештај испитивања акредитоване 

лабораторије   

Наручилац остаје при свим осталим наводима из конкурсне документације и исту неће мењати.  

 



 

 

Питањe број 2: 

Како сте у конкурсној документацији већ навели име бренда који по Вама испуњава све услове тражене 

техничком документацијом поставља се питање Зашто од понуђача тражите да иако понуди управо наведена 

средства опет мора да доказује да су по саставу онаква каквим сте их описали? 

Логично је да се захтеви за доказивање састава и квалитета односе на понуђена „одговарајућа“ средства, тј. 

еквиваленте, а да наведени бренд и служи као параметар квалитета. Уколико Наручилац и поред тога није у 

стању да провери и да се увери да тражено добро испуњава захтеване спецификације, може сам да их пошаље 

на анализе. 

Здравствена исправност је била обавезна по некадашњем правилнику о предметима опште употребе, који је 

престао да важи доношењем новог Закона о предметима опште употребе и оснивањем Агенције за хемикалије. 

 

Одговор на питање број 2: 

 Наручилац ће прихватити или безбедности лист или извештај испитивања акредитоване лабораторије   

Наручилац остаје при свим осталим наводима из конкурсне документације и исту неће мењати.  

Питање бр. 3 

По питању квалитета понуђеног добра актуелни Закон предвиђа следеће: 

Понуђено добро мора да има произвођачке БЕЗБЕДНОСНЕ ЛИСТОВЕ (израђене на српском језику) са 

обавезним садржајем, упутством за употребу  и  мерама  опреза  и  заштите  (у  складуса  чланом    20.  И  21. 

Закона  о хемикалијама „Сл.гл.РС  бр.  36/09, 88/10, 92/11,  93/12 и  25/15 и 

Правилником о садржају безбедносног листа „Сл.гл.РС“ бр. 100/11 и Решење о стављању у промет издато од 

стране надлежне институције. Такође мора да буде у складу са другим позитивно правним прописима који 

регулишу наведену област. 

У случају основане сумње у квалитет испоручених добара, купац има право да затражи проверу квалитета 

испоручене робе од стране независне лабораторије, а на терет продавца. 

Ви сте конкурсном документацијом већ предвидели безбедносне листове као доказе квалитета, а сваки 

предмет - добро ове листове добија након проласка контроле квалитета и по добијању Решења о стављању у 

промет, а које је издато између осталог  и  по  основу  лабораторијских  анализа  и стручног  мишљења. 

У пословању предметима опште употребе, субјекат је дужан да уз писмени захтев поднесе све прописане 

доказе од значаја за идентификацију производа и утврђивање здравствене исправности односно безбедности 

производа који се ставља у употребу. Санитарни инспектор затим доноси решење о испуњењу прописаних   

услова   у  погледу  здравствене   исправности   односно  безбедности предмета опште употребе, односно 

забрањује дистрибуцију здравствено неисправних односно небезбедних предмета опште употребе 

Ми сматрамо да је тражени састав већ доказан, кроз доказе које сте по Закону о ЈН дужни да прихватите и Ви 

сте то већ и прихватили стављањем безбедносног листа као једног од доказа. Садржај безбедносног листа је 

регулисан Правилником у Сл.гласнику и апсолутно је веродостојан и меродаван документ и у потпуности 

доказује да понуђена добра испуњавају захтевани квалитет тако да се не може оспоравати његов садржај. 

Даља контрола физичко - хемијског састава и квалитета предмета од опште употребе надлежност је 

унутрашње контроле произвођача и санитарног инспектора, а Ви можете захтевати овакву контролу само у 

случају основане сумње у квалитет испоручених добара или угрожавања безбедност производа од опште 

употребе по здравље потрошача, али не на овај начин и у смислу дисквалификације понуђача, јер постоје 

Законске процедуре и званични надзор којих се даље тичу подаци које произвођач документује на 

одговарајући начин. (између осталих и лабораторијске анализе). 

Одговор на питање број 3: 

А) Наручилац ће прихватити или безбедности лист или извештај испитивања акредитоване 

лабораторије   



 

Наручилац остаје при свим осталим наводима из конкурсне документације и исту неће мењати.  

Питање бр. 4 

Поводом тражених потврда произвођача односно увозника заступника - Ни у једном делу конкурсне 

документације наручилац се није изјаснио ни аргументовао захтев за овим потврдама, нити појаснио на шта се 

конкретно односе. 

Образложење примедбе: 

У додатним условима није дефинисан ни један услов којим би се на било који начин оправдали ови докази, 

тако да они у техничкој спецификацији стоје беспредметно, сами по себи не доказујући ништа, осим што 

ограничавају понуђаче на крајње дискриминаторски начин. Републичка комисија указује да коришћење 

робног знака, односно посебне производње (што би у конкретном случају представљало коришћење бренда), 

јесте противно одредби члана 72. став 2. ЗЈН, с обзиром да се за исте наручиоци могу определити само када 

предмет уговора не могу да опишу на начин да спецификација буде довољно разумљива понуђачима, сходно 

одредби става 3. истог члана. 

Како ставке под бр.4,6,20,65 и 69 по свом опису и саставу одговарају конкретно једном истом произвођачу – 

„ЈASVEL“ сматрамо да овакве потврде представљају директан доказ фаворизације једног произвођача и 

самим тим селекцију једног јединог понуђача, тј.оног који једини добије потврду фаворизованог произвођача. 

Тиме је искључена могућност учешћа осталих понуђача који понуде  средства истог произвођача, јер је из 

траженог састава довољно јасно да ни једно „одговарајуће средство“ неће моћи у потпуности да задовољи 

тачан размер састојака (примера ради 72,2 % етанола), пошто нисте омогућили извесна одступања размере у 

виду нпр. до +/- 5%. 

Идентична ситуација је и са увозним средствима под бројевима: 11,12,14,67 и 68. 

Евидентно је да су по техничкој спецификацији тражена средства (Winterhalter) а њих увози само један 

овлашћени увозник / дистрибутер (Winterhalter – Gatronom). Самим тим је већ нарушено начело обезбеђења 

конкуренције, јер захтевате потврду од тог произвођача, а како исти може издати само једну потврду 

- једном од понуђача, (и то оном који Вас већ снабдева неколико година), чиме је директно извршена 

фаворизација једног понуђача и не постоји могућност учешћа других потенцијалних понуђача. У прилог 

овоме иде и то што ова јавна набавка није дефинисана по партијама, како би за одређене неспецифичне 

артикле могли конкурисати и други понуђачи, будући да за њих нису потребне никакве анализе, потврде или 

узорци. Али овако обједињена набавка, са специфичним добрима које може понудити само један понуђач не 

иде никако у корист наручиоца, нити је у складу са ЗЈН. 

Наручилац је дужан да увек приликом дефинисања захтева у техничкој спецификацији мора узети у обзир све 

чињенице које су присутне на тржишту у погледу тога који понуђачи могу да испуне тражене захтеве, а на 

начин како је то прописано конкурсном документацијом, те да у складу са свим сазнањима и чињеницама 

прикупљеним анализом тржишта обликује конкретну јавну набавку - на начин да неоправдано не ограничи 

конкуренцију. 

Овако дефинисаном конкурсном документацијом наручилац највише шкоди управо сопственим интересима, 

јер овим путем дозвољава монопол над горе поменутим средствима, чиме се цена истих код повлашћеног 

понуђача може подићи до крајњих граница, без икаквог устручавања од могуће конкуренције, која би могла 

понудити исте артикле по повољнијим условима, чиме се апсолутно губи сврха јавне набавке и доводи у 

питање законитост исте. 

Наручилац може поставити додатне услове само тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. Захтеви у техничкој спецификацији за потврдама 

произвођача/увозника, извештајима акредитованих лабораторија и узорцима нису дефинисани ни у додатним 

условима, ни у упутству о садржини понуде, нити игде пише на који начин се достављају и како утичу на 

квалитет и оцену понуде, што је дискутабилно и доводи понуђаче у заблуду да ли и по ком основу њихова 

понуда може бити одбијена. Уз дужно поштовање, ми овде не видимо у каквој су логичкој вези ови захтеви са 

предметом конкретне јавне набавке, нити сте их Ви игде образложили. 

Према чл.77, ЗЈН -испуњеност услова из члана 76. став 2. овог закона понуђач може доказати достављањем 

доказа уз понуду, као што су: 



 

-један или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени, као што је: декларација о 

усаглашености, потврда, акредитација и други резултати оцењивања усаглашености према стандардима и 

сродним документима за оцењивање усаглашености или било које друго одговарајуће средство којим понуђач 

доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом или стандардима траженим у конкурсној 

документацији. 

Па према томе, уколико је начин који сте Ви навели у конкурсној документацији наведен као критеријум – као 

такав не може бити разлог за одбијање понуде. 

Такође везано за захтев за Решење агенције за хемикалије о упису у регистар биоцида за одређене ставке 

наводимо да биоцидни производи имају решење о упису у биоциде које се ради управо на основу здравствене 

исправности, тако да је за њих захтев за извештај о здравственој исправности потпуно сувишан, док је 

Регистар о упису биоцида јавно доступан на интернету и објављен у Службеном Гласнику РС, па према томе 

ми сматрамо да је тражени састав наведених добара већ доказан кроз доказе које сте по Закону о ЈН дужни да 

прихватите путем безбедносног листа, а исто тако и остале доказе  који су јавно доступни на интернет 

страницама. 

Молимо да уважите наше примедбе и сугестије и да ускладите конкурсну документацију у складу са свим 

наведеним 

Одговор на питање број 4: 

Наручиилац не сматра да се било који понуђач фаворизује нити се ограничава конкуренција већ  

наведена потврда представља доказ да се понуђачу гарантује сигурна испорука тражених количина 

добара, како не би дошло до застоја у испоруци наведених производа, а што је од превасходне важности 

у циљу обављања делатности.  

Наручилац остаје при свим наводима из конкурсне документације у делу питања број 4  и исту неће мењати . 

Дом ученика средњих школа Краљево храни ученике и студенте и врло одговорно наступа у сваком сегменту 

бриге о квалитету, квантитету, роковима и хигијени.  

При набавци средстава за прање и хигијену смо максимално обратили пажњу на одабир добара и испитивање 

тржишта и утврдили да поједини артикли битно утичу на квалитет нашег рада и рада машина у процесу 

производње.  

Сваки од производа је описан на адекватан начин а све у циљу добијања квалитетног и употребљивог крајњег 

резултата.  

Тражена техничка документација треба да заштити нашу установу тако да одабрани производ има 
документацију која ће бити употребљена у сврху доказивања квалитета тражених средстава како 
установе тако и тржишних инспектора.  

Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за 
подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење понуда у 
овој јавној набавци 11.06.2020. године до 1100 часова. Отварање понуда је истог дана 11.06.2020. 
године у 1130 часова. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


