
Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 
124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja 
konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 16/2014, javne nabavke male vrednosti:  
Pružanje usluga mobilne telefonije , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Banja 
Koviljača” 
 
 
 
Питање 1. 
 
Prilikom pisanja konkursne dokumentacije za JN 20/2014 Sredstva za higijenu za potrebe 
narucioca, na strani 26 za partiju broj 8 - Sredstva za masinsko pranje suda za masinu 
Winterhalter mislimo da je nacinjen grub previd, jer se kao uslov za ispravnost ponude navodi 
sledece: 
 
,Za ovu masinu neophodno je da se ponudi originalni deterdzent iii odgovarajuci , koji je 
odobren od strane proizvodaca ave masine (dokaz: potvrda proizvodaca iii zastupnika) ." 
 
Smatramo da ste ovom recenicom totalno iskljucili iz konkurencije ostale proizvodace i 
zastupnike hemijskih proizvoda, jer smo sasvim sigurni da proizvodac iii zastupnik proizvodaca 
masina sigurno nece dati tu potvrdu nikom ko nije poddistr ibuter njihovih proizvoda . 
 
Takode, uslovljavanjem sa potvrdom ste narusili principe konkurentnosti javnih nabavki, sto je 
svakako bio cilj usvajanja novog Zakona o javnim nabavkama i njegove primene u praksi. 
Favorizovanjem jednog proizvodaca iii zastupnika proizvodaca pod okriljem primene novog 
Zakona o javnim nabavkama je neprihvatljivo sa stanovista pravnog okvira tog zakona 
 
Dalje, postoje vise kvalitetnih proizvodaca hemijskih proizvoda (akо ne i kvalitetnijih •od 
trazenih) koji se mogu porediti i biti konkurentni sa zahtevanim iz konkursne dokumentacije. 
 
U smislu svega gore navedenog molim vas da izvrsite korekciju na konkursnoj dokumentaciji i 
izbrisete ovaj uslov, cime cete dozvoliti i ostalima da konkurisu, a takо obezbedite uslov 
konkurentnosti koji je osnov Zakona o javnim nabavkama. 
 
Одговор 1. 
 
На страни 26 Конкурсне документације, наручилац је, за Партију 8, СРЕДСТВА ЗА 
МАШИНСКО ПРАЊЕ СУЂА, ЗА МАШИНУ „WINTERHALTER, после спецификације потрошног 
материјала – одговарајуих детергената навео и да: 
Наручилац поседује два типа машине за суђе, произвођача „WINTERHALTER“, Germany,  и 
то: 1. Машина за прање судова – WINTERHALTER GMBH, D-88074, Meckenbevrent, MTR 
89011511-02/06; 2. Машина за прање чаша – WINTERHALTER GS-202. 
И да је услов за исправност понуде: 



„За ову машину неопходно је да се понуди оригинални детерџент или одговарајући, који 
је одобрен од стране произвођача ове машине (доказ: потврда произвођача или 
заступника).“ 
Наручилац је овај услов навео из разлога што у поступку одржања гаранције при 
одржавању истих машина има обавезу да користи само оригиналне детергенте и 
потрошни материјал за ове типове машина. Дакле, да би обезбедио услове, у којима 
наручилац обезбеђује гаранцију произвођача за исправан рад наведнеих машина, има 
обавезу да користи само оригиналне детергенте и потрошни материјал за овај тип 
машина или оне који су одобрени од стране произвођача машина, односно, његовог 
заступника, који је исте и испоручио.  
Из ових разлога, наручилац није у могућности да мења конкурсну документацију у делу 
наведеног услова. 
Иначе, наручилац има дугогодишње искуство у коришћењу више генерација овог типа 
машина за прање суђа, и у неком претходном периоду, када је покушао да, оригиналне 
детергенте замени неким другим „одговарајућим“, сусретао се са проблемима, како у 
експлоатацији тако и у одржавању истих машина, што је узроковало велике трошкове. 
Сада, наручилац има нове машине и обавезу старања о својој имовини са дужном 
пажњом доброг привредника. 
Као је у осталим партијама виљиво, наручилац је потпуно отворио све могућности за 
прихватање алтернативних добара разних произвођача, чиме је у потпуности омогућио 
слободну конкуренцију. Наручилац сматра да ни у овом сучају није угрозио конкуренцију, 
јер је омогућио нуђење и испоруку свих потрошних материјал за ове типове машина, које 
су одобрене од произвођача, односно, заступника произвођача. 
Такође, односи различитих дистрибутера са заступником произвођача ових марки 
машина за прање суђа, не могу бити на страни обавеза наручиоца. 
 
 
 
 
 
24.09.2013. godine 
Komisija za javne nabavke, 
Specijalna bplnica za rehabilitaciju 
Banja Koviljača 



Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 

124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja 

konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 20/2014, javne nabavke u otvorenom postupku:  

Nabavka sredstava za higijenu , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači 

 

Питање 1. 

 

Poštovani, 

Obraćam Vam se povodom jn 20/14, Nabavka sredstava za higijenu. Moje pitanje odnosi se na 

uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke iz člana 75 i 76 zjn. Pod stavkom 6. potrebno 

je dostaviti Rešenje nadležnog ministarstva da mogu obavljati poslove prometa prehrambenim 

proizvodima. Molim Vas da precizirate o kom se ministarstvu radi, jer sam komunicirala sa 

Ministarstvom zdravlja, poljoprivrede, privrede i oni kažu da to nije u njihovoj nadležnosti. 

 

Одговор 1. 

 

На страни 30. Конкурсне документације за јавну набавку бр. 20/14, Набавку средстава за 

хигијену, у поступку израде конкурсне документације, начињена је грешка. За ову јавну 

набавку, није потребно достављати наведене доказе.  

Дакле, у табели 6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, брише се тачка 5. „Да има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, као и 

наведни доказ: „Правно лице, Предузетник и Физичко лице достављају Решење надлежног 

министарства да могу обављати послове промета прехрамбеним производима“. 

 

Питање 2. 

 

Poštovani, 

Obraćam Vam se povodom jn 20/14, Nabavka sredstava za higijenu, Partija 7. 

Da li je pod stavkom 3. došlo do greške, tj. da li su dimenzije kesa izražene u centimetrima ili u 

milimetrima? Takođe me interesuje koje su dimenzije za kese tregerice tip 500? 

 

Одговор 2. 

 

На страни 25. КД за ЈН бр.20/14 – Набавка средстава за хигијену , Партија 7. у поступку 

израде конкурсне документације направљена је грешка. Под ставком 3.уместо „цм“ треба 

да стоји „мм“. Дакле, исправно је „Вреће пвц за веш 1200 мм х 920 мм х 0,050 µ “ 

Димензије кесе трегерице тип 500 су: 550 mm х 280 мм ( ± 5% ). 

 

Комисија за јавну набавку, 

26.09.2014. године 

Специјална болница за рехабилитацију 

Бања Ковиљача 



Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 

124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja 

konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 20/2014, javne nabavke u otvorenom postupku:  

Nabavka sredstava za higijenu , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači 

 

 

 

 

Питање 1. 

 

Molimo Vas pojašnjenje. U delu dokumentacije Uslovi za učešće za javnu nabavku i kako se 

dokazuje deo 6. pod rednim brojem 7. stoji da se traže važeći sertifikati samo za partiju 1 za sve 

artikle i za partiju 4. samo za artikal sred.za pranje sudova.  

Onda se na specifikacijama proizvoda tj.tehnickoj specifikaciji za partiju 2. navodi da se dostavi 

važeći sertifikat za sve artikle,posto se u uslovima ne spominje ova partija. 

Da li to znači da i za partiju 2 treba važeći sertifikat za sve artikle? 

 

 

Одговор 1. 

  

У Условима за учешће за ЈН бр.20/2014 – Средства за хигијену, као доказ траже се важећи 

сертификати за све артикле из Партије 1 и за средство за прање судова из Партије 4. То је 

исправно. 

За Партију 2 не треба достављати важећи сертификат. ( Поткрала се техничка грешка у 

спецификацији за Партију бр.2) 

 

 

 

 

23.10.2014. 

 

Комисија за јавне набавке 

 

Специјална болница за рехабилитацију 

 

 

 

 

 

http://sred.za/


Saglasno članu 63. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 

124/2012, u daljem tekstu: Zakon ), dostavljamo odgovore na pitanja, u smislu pojašnjenja 

konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 20/2014, javne nabavke u otvorenom postupku:  

Nabavka sredstava za higijenu , naručioca Specijalna bolnica za rehabilitaciju u Banji Koviljači 

 

Питање 1. 

 

Poštovani, 

Obraćam Vam se povodom jn 20/14, Nabavka sredstava za higijenu. Moje pitanje odnosi se na 

uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke iz člana 75 i 76 zjn. Pod stavkom 6. potrebno 

je dostaviti Rešenje nadležnog ministarstva da mogu obavljati poslove prometa prehrambenim 

proizvodima. Molim Vas da precizirate o kom se ministarstvu radi, jer sam komunicirala sa 

Ministarstvom zdravlja, poljoprivrede, privrede i oni kažu da to nije u njihovoj nadležnosti. 

 

Одговор 1. 

 

На страни 30. Конкурсне документације за јавну набавку бр. 20/14, Набавку средстава за 

хигијену, у поступку израде конкурсне документације, начињена је грешка. За ову јавну 

набавку, није потребно достављати наведене доказе.  

Дакле, у табели 6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, брише се тачка 5. „Да има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, као и 

наведни доказ: „Правно лице, Предузетник и Физичко лице достављају Решење надлежног 

министарства да могу обављати послове промета прехрамбеним производима“. 

 

Питање 2. 

 

Poštovani, 

Obraćam Vam se povodom jn 20/14, Nabavka sredstava za higijenu, Partija 7. 

Da li je pod stavkom 3. došlo do greške, tj. da li su dimenzije kesa izražene u centimetrima ili u 

milimetrima? Takođe me interesuje koje su dimenzije za kese tregerice tip 500? 

 

Одговор 2. 

 

На страни 25. КД за ЈН бр.20/14 – Набавка средстава за хигијену , Партија 7. у поступку 

израде конкурсне документације направљена је грешка. Под ставком 3.уместо „цм“ треба 

да стоји „мм“. Дакле, исправно је „Вреће пвц за веш 1200 мм х 920 мм х 0,050 µ “ 

Димензије кесе трегерице тип 500 су: 550 mm х 280 мм ( ± 5% ). 

 

Комисија за јавну набавку, 

26.09.2014. године 

Специјална болница за рехабилитацију 

Бања Ковиљача  
 

Одговор 1. 

 



На страни 30. Конкурсне документације за јавну набавку бр. 20/14, Набавку средстава за 

хигијену, у поступку израде конкурсне документације, начињена је грешка. За ову јавну 

набавку, није потребно достављати наведене доказе.  

Дакле, у табели 6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, брише се тачка 5. „Да има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, као и 

наведни доказ: „Правно лице, Предузетник и Физичко лице достављају Решење надлежног 

министарства да могу обављати послове промета прехрамбеним производима“. 

 

Питање 2. 

 

Poštovani, 

Obraćam Vam se povodom jn 20/14, Nabavka sredstava za higijenu, Partija 7. 

Da li je pod stavkom 3. došlo do greške, tj. da li su dimenzije kesa izražene u centimetrima ili u 

milimetrima? Takođe me interesuje koje su dimenzije za kese tregerice tip 500? 

 

Одговор 2. 

 

На страни 25. КД за ЈН бр.20/14 – Набавка средстава за хигијену , Партија 7. у поступку 

израде конкурсне документације направљена је грешка. Под ставком 3.уместо „цм“ треба 

да стоји „мм“. Дакле, исправно је „Вреће пвц за веш 1200 мм х 920 мм х 0,050 µ “ 

Димензије кесе трегерице тип 500 су: 550 mm х 280 мм ( ± 5% ). 

 

Комисија за јавну набавку, 

26.09.2014. године 

Специјална болница за рехабилитацију 

Бања Ковиљача 


