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број: 01-936/4-1 

датум: 08.03.2018. 

 

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 05/18 ,,Средства за одржавање 

хигијене (општа и неспецифична)” даје 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБАРА ЈН 10/17 

1.Питање заинтересованог лица: 

У партији број 2.  под ставком број 6. „освеживач вц шоље комплет паковање 60 мл“ наводите Bref 

duo active који је у паковању од 50 мл а не од 60 мл. Молимо да измените конкурсну 

документацију како бисмо на прави начин могли да припремо прихватљиву понуду. 

1.Одговор комисије наручиоца: 

Комисија ће приступити измени конкурсне документације у складу са чланом 61. став 1. ЗЈН.  

 

2.Питање заинтересованог лица: 

У партији број 2.ставка 10. „средство за одржавање дрвених површина у спреју за намештај Pronto 

Clasic tuza parket 750 ml“. Пронто у свом програму нема паковање од 750 мл у спреју. Постоји 

спреј у паковању од 300 мл или средство од 750 мл али без икакавих спрејева или пумпица. 

2.Одговор комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца ће приступити измени конкурсне документације и консеквентно продужити 

рок за подношење понуда. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 

Да ли могу да се дају одговорајући производи с обзиром да нигде није наведено кроз 

документацију? 

3. Одговор комисије наручиоца: 

Одговорајући производи не могу да се дају. Наручилац је стао на становиште да сви субјекти у 

пословању имају у свом асортиману захтеване производе те да сходно томе се не омогућава 

конкуренција. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

Дошло је до преклапања партија број 3. и 4. на страни 23. конкурсне документације па се не зна да 

ли је страна наредна наставак партије број 3. или 4? 

4. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија наручиоца ће приступити измени конкурсне документације у складу са чланом 61. ЗЈН. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 

За партије број 1, 2. и 3. су тражени безбедносни листови. За већину ставки не постоје нити се 

праве исти. Исти се само праве за опасне материје а не за рукавице, папир, салвете, прибор. 

Потребно је тачно дефинисати за шта се тражи безбедносни лист а за шта произвођачке 

декларације и сл. 
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5. Одговор комисије наручиоца: 

Комисија ће дати одговор кроз измену конкурсне документације. 

 

6. Питање заинтересованог лица: 

Да ли се џак за смеће 800*1100 тражи укупно 8.000,00 комада џакова за смеће или 8.000,00 сетова 

по 10 комада у ролни? 

6. Одговор комисије наручиоца: 

За џак горе наведених димензија тражи се укупно 8.000,00 сетова по 10 комада у ролни. 

 

7. Питање заинтересованог лица: 

Да ли се џак за смеће 490*600 тражи укупно 20.000,00 комада џакова за смеће или 20.000,00 

паковања? Уколико је реч о паковању колико је кеса потребно да буде у паковању? 

7. Одговор комисије наручиоца: 

Реч је о 20.000,00 паковања од по 20 комада кеса. 

 

8. Питање заинтересованог лица: 

Да ли се за кесе за замрживач треба 20 пакета по 50 кеса у пакету (у захтеву је стављено комада)? 

8. Одговор комисије наручиоца: 

Неопходно је да пакети садрже по 50 кеса за замрживач. 

Комисија наручиоца: 

- Татјана Стојановић 

- Ивана Чикуц 

- Марко Николић 


