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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - материјал и 

инвентар за одржавање хигијене  

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  -  

(ред. бр. ЈНОП-OС 33/2016) 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара - материјал и инвентар за 

одржавање хигијене  

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 01.12.2016. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - материјал и инвентар за 

одржавање хигијене, у оквиру кога је поставило следећа питања: 

Питање бр.1.  

Daljim uvidom u konkursnu dokumentaciju, uočili smo neuobičajeni sastav kod 

 deterdženta za pranje veša, stavka br 19. Naime, između ostalog navedeno je         

 u sastavu 15-30% fosfata. Kontaktirali smo više različitih proizvođača i od svih smo 

dobili informaciju da, je po Zakonu o hemikalijama donet Pravilnik o deterdžentima 

(Sl.glasnik RS br 25 od 13.03.2015.) kojim je regulisano da  procenat  fosfata u 

deterdžentu mora biti manje od 5% ,. 

Nijedan prašak na tržištu R.Srbije ne odgovara traženim karakteristikama, pa Vas 

molimo da uskladite dokumentaciju sa važećim propisima.  

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

 

Одговор на питање бр.1.: 

Наручилац ће припремити измену конкурсне документације у делу техничке 

спецификације и табеларни део понуде, и исте објавити на начин и у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама.  

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

   

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


