
 
 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, (Сл.гласник РС број 124/12 и 68/15), достављамо 

следеће појашњење у вези ЈНОП 1.1.3/2019- набавка добара: Материјали за одржавање хигијене: 

Наручилац је додатне услове за учешће у поступку јавне набавке добара „материјали за одржавање 

хигијене“ дефинисао имајући у виду намену ових добара, односно подизање квалитета услуге у раду са 

децом, као и  и њихову безбедност и заштиту. 

Разматрајући ваш захтев, наручилац је увидео да је у  намери да заштити своје кориснике поставио 

строге услове. Иако знамо да на тржишту постоји известан број понуђача који испуњавају задате услове, 

желимо да омогућимо бољу конкуренцију међу њима, а све у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

Због тога је наручилац одлучио  да делимично изменимо захтеве у смислу додатних услова и то на 

следећи начин: 

Конкурсна документација у јавној набавци ЈНОП  1.1.3/2019- Материјали за одржавање хигијене, на 

страни број 9 у делу „додатни услови“, мења се и гласи: 

4.3. ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави: 

1. Решење о упису у привремену листу биоцидних производа за партију бр.1 – ставке под редним 
бројевима 1.,2.,3., 4. и 5. 

2. Декларацију или проспект за партију бр.1 - ставке под ред.бр.1.,2.,3.,4. и 5. 

3. Извештај о испитивању са стручним мишљењем (Атест) за ставку под редним бројем 1. у оквиру партије 
2 . 

4. Фотокопију сертификата ИСО 9001:2008 а који се односи  на процес производње производа који су 
предмет јавне набавке. У случају када понуђач није уједно и произвођач производа, он доставља и 
фотокопију сертификата ИСО 14001:2004  ког је добио од произвођача .  

5. За пластику која долази у додир са храном (у оквиру партије бр.5) доставити  потврду о здравственој 
исправности и то за производе под редним бројевима: 2., 10., 28-32., 36. и 37. 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, одговор ће бити објављен на Порталу јавних набавки као и на 
интернет страни наручиоца. 

 

 


