
 
 

 

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. 

Разлози за тражење стандарда ИСО  потичу од потребе да  наручилац заштити своје кориснике од 

употребе  производа који нису одговарајућег квалитета. 

 Како не можемо са сигурношћу да тврдимо да ли већина понуђача поседује ISO стандарде које смо 

тражили у измењеној конкурсној документацији,  принуђени смо да поново изменимо конкурсну 

документацију у делу додатних услова и то: 

Додатни услови: 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави: 

1. За партију бр.1: Решење о упису у привремену листу биоцидних производа,  за  
ставке под редним бројевима 1.,2.,3., 4. и 5. 
2. За партију бр.1:  Декларацију или проспект за  ставке под ред.бр.1.,2.,3.,4. и 5. 
3. За партију бр.2: Фотокопију сертификата ИСО 9001:2008 или неког другог документа 
издатог од стране акредитоване институције, а из кога би се јасно и недвосмислено 
могло утврдити да су понуђени производи произведени тако да су исправни и 
безбедни за употребу за коју су намењени ( атести, безбедносни листови, потврде о 
здравственој исправности или сл.).  
4. За партију бр.3: Фотокопију сертификата ИСО 9001:2008 или неког другог документа 
издатог од стране акредитоване институције, а из кога би се јасно и недвосмислено 
могло утврдити да су понуђени производи произведени тако да су исправни и 
безбедни за употребу за коју су намењени( атести, безбедносни листови, потврде о 
здравственој исправности или сл.).  
4. За партију бр.4: Потврду о здравственој исправности свих производа, издату од 
стране акредитоване институције, изузев производа под редним бројевима 18. и 19. 
5. За партију бр.5: Потврду о здравственој исправности издату од стране 
акредитоване институције за производе под редним бројевима: 2., 10., 
28.,29.,30.,31.,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. 


