
 

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
Др Александра Костића бр.9, Београд, Република Србија                         
Датум 13.5.2019. године 
 

 

Одговори на питања у вези јавне набавке ЈН 15/2019 „Материјал за хигијену“ 
 
 
 
Питање 1: За учешће у поступку ЈН бр. 15/2019 – „МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ“, у додатним условима за 

технички капацитет у Вашој конкурсној документацији наведено је на страни бр.11: 
III-1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

                                                                  ставка 5. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

А) да има сертификовану организацију предузећа по важећој верзији ISO 9001 – доказује се достављањем 

важећег сертификата који је издат од стране правног лица које је акредитовано за издавање сертификата. 

Б) да има сертификовану организацију предузећа по важећој верзији ISO 14001 – доказује се 

достављањем важећег сертификата који је издат од стране правног лица које је акредитовано за 

издавање сертификата. 

В) да има сертификовану организацију предузећа по важећој верзији ISO OHSAS 18001 – доказује се 

достављањем важећег сертификата који је издат од стране правног лица које је акредитовано за 

издавање сертификата. 

Циљ потписивања додатних услова је као што и сами знате доказивање способности понуђача у 

зависности од конкретне јавне набавке. 

У вези са тим Законим о јавним набавкама прописује између осталих и услове за учешће поступку ЈН. 

Наводимо овом приликом из чл. 10 и чл. 76 следеће: 

- Начело обезбеђивања конкуренције Члан 10 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију , а посебно не може онемогућавати било којег понуђача 

да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити 

коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. 

- Додатни услови 

Чланом 76 прописано је између осталог да: 

„Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да 

су у логичкој вези са предметом јавне набавке.“ 

Постављањем додатних услова којим се директно елиминишу одређени понуђачи крше се основна 

начела прописана законом, као што су начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости 

понуђача. Како се увидом у Политику квалитета и Политику безбедности информација доступну на 

интернет страници Наручиоца може утврдити да сам Наручилац не поседује ISO 14001, ни ISO OHSAS 

18001, тако да се потпуно неоправдано тражи испуњење таквог услова од стране понуђача, што 

потврђује и пракса и став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавне набавке. 

Овим путем указујемо на уочене неправилности и недостатке у конкурсној документацији, ради 

отклањања истих и измене конкурсне документације, а у циљу законских одредби. 

На основу свега наведеног, молимо Вас да уважите примедбу и измените конкурсну документацију: 
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У делу: III-1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

- брисањем ставки Б) и В) 

 

ОДГОВОР 1: Наручилац остаје при додатним условима наведеним у конкурсној документацији. У 

набавци ЈНМВ 32/2018 Материјал за хигијену, спроведеној у протеклој години, где су додатни услови 

пословног капацитета били дефинисани на исти начин, Наручилац је за 3 партије у предметном 

поступку добио 8 понуда од 4 Понуђача.  

Наведено доказује да на тржишту постоји већи број понуђача који испуњава наведене додатне 

услове пословног капацитета, те да је Наручилац обезбедио конкуренцију у предметном поступку ЈН а 

у складу са чланом 10. ЗЈН.  

Такође Наручилац напомиње да се услови за учествовање у поступку ЈН дефинишу тако да их 

испуне потенцијални понуђачи а не сам Наручилац. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

 

                                                                                                            


