
 

ПРЕДМЕТ: Одговор заинтересованом понуђачу на Захтев за додатним 

информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 

7/2019 – Медицински и лабораторијски потрошни материјал 

 

 Заинтересовани понуђач је поставио ПИТАЊА: 

 

Партија 14 - Рукавице 

 

Молим вас да у складу са Законом о јавним набавкама у партији бр. 14 - Рукавице, у 

којој тражите добра по заштићеном називу или одговарајућа добра, предвидите 

тражену количину рукавица по броју комада, а не по пакетима, обзиром да на тржишту 

постоје одговарајућа добра других произвођача која предметна добра пакују у пакетима 

од 100 или 150 комада или друго, односно конципирате набавку на начин који 

недискриминише понуђаче. 

Наручилац је дужан да у складу са чл. 10. ЗЈН у поступку јавне набавке омогући што је 

могуће већу конкуренцију и не ограничава конкуренцију коришћењем 

дискриминаторских услова техничких спецификација и критеријума. 

Сматрамо да захтев да се понуда достави искључиво у паковањима од 200 или 100 

ком/пак у односу на појединачне ставке/величине рукавица у оквиру партије бр. 14, ни 

у ком случају не одражавају објективне потребе наручиоца, већ представљају захтев 

који смањује могућност учествовања више понуђача у конкретној јавној набавци, што 

је у супротности са начелом конкуренције, али и начелом ефикасности и 

економичности. Стога је неопходно да измените конкурсну документацију и дате 

могућност учествовања у јавној набавци и понуђачима који нуде рукавице са траженим 

карактеристикама, али паковане у кутије различите у односу на оне предвиђене 

техничким спецификацијама. 

 

Испуњеност додатних услова:  

Да ли ћете као доказ о испуњавању финансијског капацитета осим потврде Народне 

Банке Србије прихватити и одштампани извештај „претраживање дужника у принудној 

наплати“ (www.nbs.rs - претраживање дужника у принудној наплати) који обухвата 

захтевани период? 

 

 У вези са овим питањима, наручилац даје следеће ОДГОВОРЕ: 

 

Партија 14 - Рукавице 

 

У погледу навода потенцијалног понуђача да наручилац чини повреду начела 

обезбеђивања конкуренције из чл. 10. Закона о јавним набавкама, а који се односи на 

величину паковања предметних добара у оквиру партије 14, Наручилац сматра да је 

исти неоснован, односно то да су техничке спецификације описане на начин који је 

објективан, који одговара потребама наручиоца и који је као такав усклађен са понудом 

на тржишту, односно да рукавице са траженим карактеристикама, у дефинисаним 

паковањима, може да понуди већи број понуђача.    

 

http://www.nbs.rs/


Наиме, услове и захтеве у конкурсној документацији наручилац дефинише полазећи од 

својих објективних потреба, водећи се између осталог, својим пословним и економским 

интересима. 

Уколико би наручилац морао да води рачуна о томе да своје захтеве дефинише тако да 

да исте може да испуни сваки заинтересовани понуђач, последица тога би била да 

захтеви из конкурсне документације често не би одговарали реалним потребама 

наручиоца, већ би одражавали економске интересе понуђача. 

Стога, а на основу свега горе наведеног, наручилац остаје при захтеву да је потребно 

понудити рукавице захтеваних техничких карактеристика у паковањима од 100 и 200 

комада. 

 

Испуњеност додатних услова:  

Наручилац ће као валидан доказ о испуњавању финансијског капацитета прихватити и 

одштампан извод НБС са њиховог званичног сајта у оквиру претраге дужника у 

принудној наплати. 


