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Број: 01-520/4-1 
Датум: 08.02.2018. 
 
На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике 
Србије (у даљем тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке добара број ЈН 03/19 
,,Средства за одржавање хигијене (општа и неспецифична)” даје 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДОБАРА ЈН 03/19 

 
1.Питање заинтересованог лица: 
У партији 4. под редним бројем 4. тражи се средство Sanifom Sanitec саактивном 
компонентом 5 – hlor-hlorofenoksil, обзиром да смо извршили увод на интернет страницу 
Министарства заштите животне средине и нисмо нашли поменуто средство уписано у 
привремену листу биоцидних производа, тако да претпостављамо да исто сходно 
важећим прописима Републике Србије не може легално да се нађе на тржишту, да ли 
можемо да понудимо истодобно добро али са активном компонентом DODECILPROPAN 
1,3 – DIAMIN и DDAC, средство је двокомпонентно, антибактеријско и може се узети у 
обзир као истодобно по намени, квалитету, паковању? 
Како сте у додатним условима навели да понуђач мора да достави доказ да производ није 
биоцид у смислу члана 2. став 1. тачка 2) Закона о биоцидним производима (односно 
решења о упису у привремену листу ако је производ који нуди биоцидни) ми за поменуто 
средство Sanifom Sanitec не можемо доставити доказ јер активна компонента доказује да 
је средство биоцид а надлежно министарство није издало дозволу за исто. 
 
1.Одговор комисије наручиоца: 
Комисија је извршила увид у привремену листу биоцидних производа и утврдила да 
средство Sanifom Sanitec заиста не налази на овој листи док се горе наведено 
предложено средство од стране заинтересованог лица налази на овој листи те сходно 
томе ће бити извршена измена конкурсне документације.  
 
За сва даља питања стојимо Вам на располагању. 
 
Комисија наручиоца за предметну јавну набавку ЈН 03/19 
 

Објавити на: 

- Порталу јавних набавки; 

- Интернет страници Наручиоца. 


