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ПРЕДМЕТ: Одговор на питања у  отвореном поступку јавне набавкe добара, 
са закључењем Оквирног споразума: 

- Хемијска средства за чишћење и материјал за одржавање хигијене, ЈН број 57/18 
 

 

 На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/12“), достављамо вам тражена појашњења на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ 1:  

 

Наручилац је тражио артикле за које дистрибуцију врши само једна компанија у Србији, чиме је 

нарушено основно начело конкуренције и на тај начим фаворизује одређене произвођаче, што 

није у складу са ЗЈН. 

 

Молимо Наручиоца да за позиције под р.бр.:  

 

7 - Детерџент за машинско прање посуђа течни 

10 - Со техничка, варена нејодирана 25/1 

11- Средство за скидање каменца 5/1 литара 

12- Средство за дезинфекцију посуђа 

13- Течни абразив за чишћење 500 мл 

19- Освеживач WЦ шоље 4/1 

22- Течно дезинфекционо средство за чишћење стакла 

24- Антибактеријске влажне марамице 

32- Средство за отпушавање водоводних цеви 

34- Шампон за прање аутомобила 

37-Емулзија за заштиту подова  

38- Универзални спреј под притиском на бази активне пене за чишћење свих врста намештаја 

42- Средство за уклањање каменца, рђе и закореле нечистоће 

44- Универзално течно дезинфекционо средство за чишћење подова (концентрат) 

45- Течно дезинфекционо средство за чишћење купатила (гел) 

као одговарајуће прихвати производе исте намене, а других произвођача и другог хемијског 

састава. 

Молимо Вас да потврдите пријем овог питања, а у складу са чланом 20. ЗЈН. 
 

 

 

 

 



ОДГОВОР 1:   

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у овом делу. Такође, напомињемо да  
Наручилац није извршио фаворизацију одређених произвођача дефинисањем техничке 
спецификације, већ је омогућио и обезбедио конкуренцију додавањем опције „еквивалентно“ 
односно одговарајуће, уз свако навођење одређеног бренда/произвођача. У циљу обезбеђења још 
веће конкуренције, односно закључења оквирног споразума са што више добављача, а имајући у 
виду да се ради о врсти оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције, Наручилац ће 
приликом реализације самог оквирног споразума, дефинисати детаљну техничку спецификацију и 
потребне количине. 

 
Наручилац продужава рок за доставу понуда за среду 30.05.2018. године, до 10 часова, отварање 
понуда истог дана у 13 часова.Измењена конкурсна документација ће бити објављена накнадно на 
Порталу јавних набавки и сајту овог министрства.  

 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 


