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Бр. 348/1-6/2019-4г 
05.06.2019. год. 

 
 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-6/2019-2 

 
 
Предмет: Појашњење 1а, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-6/2019-2 
(Образована Решењем број 348/1-6/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима 
у вези са припремањем понуде, од 03.06.2019. године. 
 

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-6/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо 
појашњење. 
 
Питање 1: 
Poštovani, 
Upućujemo Vam zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN 
348/1-6/2019-2-Potrošni laboratorijski materijali. 
Partija br.1 stavka 71 i stavka 72- Da li je prihvatljivo ponuditi graduisane i trbušaste pipete soda-
lime stakla? 
Partija br.1 stavka 88 i Stavka 90- Da li je prihvatljivo ponuditi staklo sahatno soda-lime stakla? 

Одговор 1:   

Наручилац ће извршити исправку и објавити пречишћени текст конкурсне документације. 

 
Питање 2: 
Molimo da izvojite sledeće stavke iz  partije4  jer se kako je partija formirana povređuje 

načelo jednakosti i konkurencije po ZJN; Poznavaoci traženih proizvoda i tržišta na prvi 

pogled pregledom oblikovanih partija uočavaju da je tehnička specifikacija partija 

diskriminatorska i u suprotnosti sa članom 10 i 12 ZJN.  

Partija  4: 

stavka 4 – Holder –držač (adapter za vakutajner)   

stavka 16 –Mikrotube sa aktivatorom koagulacije i gel sa separatorom    

stavka 17 –Mikrotube sa EDTA za kapilarnu krv    

stavka 39,40,41,42,43 Vakum epruvete 

stavka46 –Tvrde želatinske capsule 

stavka 47 vagiforme 

stavka 48-Tuba blanko bela 

stavka 49 - Jednokomponente test trake amfetamin 

stavka 50- Jednokomponente test trake barbiturate 

stavka 51 - Jednokomponente test trake benzodiazepni 

stavka 52 - Jednokomponente test trake opijati 
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stavka 53 - Jednokomponente test trake THC 

stavka 54- Petokomponentne test trake 

Partija je oblikovana sa dobrima koja nisu istorodna.  Jasno nam je da naručioci pripremaju 

tehničku specifikaciju u skladu sa svojim potrebama, ali ipak moraju poštovati zakon o javnim 

nabavkama i jedno od njihovih osnovnih načela, član 10. Načelo obezbeđivanja konkurencije i 

jednakosti ponuđača. 

Одговор 2:   

Наручилац ће извршити исправку и објавити пречишћени текст конкурсне документације. 

Питање 3: 
Poštovani, Upućujemo Vam zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne 
dokumentacije, JN 348/1-6/2019-2-Potrošni laboratorijski materijali. 

Partija br.1- Stavka 98 – Molim Vas da definišete na šta se tačno odnosi prečnik fi 8mm i da li je 
slavina sa PTFE ili sa staklenim ključem? 

Одговор 3:   

Наручилац ће извршити исправку и објавити пречишћени текст конкурсне документације. 

*** 

                                                                           Комисија за јавну набавку  
 
Објавити: http://portal.ujn.gov.rs/  и www.pharmacy.bg.ac.rs 


