
П И Т А Њ Е : 
 
Предмет: Захтев за додатним појашњењима конкурсне докуменатције по јавној набавци бр. Х/20 - Материјал за одржавање хигијене  

1.  Примедба на датум пријема и отварања ЈН  
 

Поштована Комисијо 
 
На страни 3 и 4 конкурсне документације, у делу 5. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
стоји: 

 

Понуђачи су у обавези да своје понуде, за једну или више партија, доставе до 
14.08.2020. године и то најкасније до 12,00 часова последњег дана истека рока. 
Уколико понуђач своју понуду шаље поштом, у обзир ће се узети понуде које су 
овим путем стигле на адресу наручиоца до 12,00 часова, дана који је означен као 
последњи дан за пријем понуда. 

 
Обзиром да је на Порталу ЈН ова набавка објављена у петак, 07.08.2020. године, након чега је 
одмах уследио викенд, понуђачи нису у ситуацији да на време поставе питања у вези ове ЈН, јер 
је први радни дан понедељак, 10.08.2020. 

 

конкурсна документација 
 

па према томе - остаје мање од 5 дана до отварања понуда, а и поред тога, рок не мође бити 
краћи од 8 дана од дана објављивања на Порталу ЈН, што никако није у складу са роковима 
према ЗЈН – чл.94 и чл.99: 

 
16. Rokovi u postupku javne nabavke 

OdreĎivanje roka za podnošenje ponuda 
Član 94 

Rok za podnošenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu prihvatljive ponude. 
Određivanjem roka iz stava 1. ovog člana smatra se određivanje datuma i sata do kojeg se ponude mogu podnositi 

 
Rok za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti 

Član 99 
Rok za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti ne može biti kraći od osam dana od dana 
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda. 

 Тражимо да дате примерен рок за подношење понуда, у складу са ЗЈН, а који никако није краћи од периода када је први радни дан, тј. не пре понедељка, 17.08.2020. и да поведете рачуна да поштари могу стићи да донесу пошту, дакле после 12 часова. (дешава се често да поштари не иду сваким радним даном у неким општинама и пошта не стигне на време из тог разлога).  
2.  Пр имедба на технич ку спецификацију  

 Поштовани  
 Поводом захтеваног сертификата ГМП за ставку бр.9:  



9 Tečni sapun sa glicerinom i allantoinom. Pakovanje 0,5 sa pumpicom. PH 
vrednost 5% rastvora 6-8 neutralan, PAM –a minimum 10%. Proizveden u 
skladu sa GMP, ISO 22716. DOSTAVITI: IZVEŠTAJ O 
ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI SA TRAŽENIM PARAMETRIMA, 
SERTIFIKAT GMP, ISO 22716 ZA PROIZVOĐAČA, BEZBEDNOSNI 
LIST. 

800 kom 

 Поводом захтева за овај стандард, обавештавамо Наручиоца да овај стандард пре свега уопште није обавеза за Србију, нити је рађен за подручје РС, па по томе не може никако бити обавезан услов за понуђаче из Србије. ГМП или ИСО 22716 је сертификат добре произвођачке праксе за произвођаче козметичких средстава који извозе производе на тржиште Евопске уније, САД и земље Азије. Можете проверити информацију на сајту:  
http://www.icertgroup.org/iso-227162007-dobra-proizvodacka-praksa-u-kozmetici/ 

 

ISO 22716 – Sertifikacija Dobre proizvoĎačke prakse u kozmetici 
 

ISO 22716 – Dobra proizvođačka praksa u kozmetici 
 

Standard ISO 22716 daje smernice za proizvodnju, kontrolu, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda i 
namenjen je kompanijama koje proizvode, prodaju, distribuiraju i izvoze kozmetičke proizvode u zemlje 
članice EU i šire na ciljna tržišta za koja trebaju odobrenja. Ovaj standard daje smernice o pravilima Dobre 
proizvođačke prakse (GMP) za kozmetičke proizvode i predstavlja bazu za primenu Evropske uredbe o 
kozmetičkim proizvodima 1223/2009/EC, koja ima za uslov usvajanje Dobre proizvođačke prakse u 
kozmetičkim kompanijama. Usaglašenost sa GMP omogućava da se proizvodnja kozmetičkih proizvoda 
uskladi sa relevantnim harmonizovanim standardima objavljenim u Službenom listu Evropske unije. 

Primena Dobre proizvođačke prakse u kozmetičkim kompanijama prema Evropskoj uredbi 1223/2009/EC je 
obavezna od 11. jula 2013 godine. U SAD, Agencija za hranu i lekove (FDA – Food &Drug Administration) 
prilagođava svoje zahteve sa standardom ISO 22716, a u Japanu i u ostalim zemljama Azije standard ISO 
22716 je priznat i izjednačen sa ASEAN Cosmetic GMP guideline 
ISO 22716 pruža organizacione i tehničke smernice o upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim 
faktorima koji utiču na kozmetičke proizvode i njihov kvalitet i kao takav idealan je za primenu i dokazivanje 
primene Dobre proizvođačke prakse u kozmetici. 

 
ISO 22716 se bavi svim aspektima u lancu snabdevanja kozmetičkih proizvoda (uključujući proizvodnju, 
kontrolu, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda) i pokriva aspekte kvaliteta proizvoda, ali se ne 

 
odnosi na bezbednosne aspekte za osoblje angažovano u proizvodnji, na životnu sredinu i na aktivnosti 
istraživanja i razvoja. Smernice ovog standarda mogu se podeliti u pet ključnih kategorija i to: 
 smernice za osoblje, 
 smernice za prostorije i opremu, 
 smernice za proizvodne sisteme, 
 smernice za kontrolu kvaliteta i 
 smernice za kvalitet. 

 
Koristi od primene standarda ISO 22716 su: 

 

 stvaranje uslova za neometan izvoz u EU, SAD i zemlje Azije, 
 veća konkurentnost, 
 veće poverenje tržišta, 
 postizanje konstantnog kvaliteta u proizvodnji, 
 usaglašenost sa zakonskim zahtevima, 
 veća bezbednost proizvoda i bolja zaštita potrošača... 

 



 Поводом     захтеваних     извештаја     о     испитивању     здравствене     исправности, микробиолошке ефикасности и осталих тражених извештаја за следеће ставке:  
6 Tečno sredstvo za pranje i dezinfekciju površina, podova, opreme, ureĎaja i 

nameštaja. Baktericid, fungicid,virucid.Pakovanje 1 litar 
Koncentrovano 1:20 , Sastav: Kvarternerno amonijevo jedinjenje Benzil- 
C12-16 alkildimetil hlorid, Poli(oksi-1,2-ethanediil), alfa-(2-propilheptil) 
omega-hidroksi .DOSTAVITI:BEZBEDNOSNU LISTU, REŠENJE O 
UPISU U LISTU BIOCIDA, IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU 
MIKROBIOLOŠKE EFIKASNOSTI SA VIRUCIDNIM DEJSTVOM, 
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PREMA SRPS EN 13624:2014 IZ KOGA 
SE MOŽE ZAKLJUČITI FUNGICIDNO DELOVANJE SREDSTVA, 
TEHNIČKI LIST 

500 kom 

8 Tečni sapun za ruke паковање 1 литар 
Losion za higijensko pranje ruku, Sastav 0,2 poliheksametlen bigvanid 
hidrohlorid amfoterni surfaktanti 5-15% nejonskih surfaktanti 5-15% 
katjonski surfaktanti manje od 1%,ph vrednost 5-7%, sadrţaj PAM preko 
8%. DOSTAVITI IZVEŠTAJ O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI, 
IZVEŠTAJ O MIKROBIOLOŠKOJ EFIKASNOSTI, BEZBEDNOSNI 
LIST 

300 kom 

9 Tečni sapun sa glicerinom i allantoinom. Pakovanje 0,5 sa pumpicom. PH 
vrednost 5% rastvora 6-8 neutralan, PAM –a minimum 10%. Proizveden u 
skladu sa GMP, ISO 22716. DOSTAVITI: IZVEŠTAJ O ZDRAVSTVENOJ 
ISPRAVNOSTI SA TRAŢENIM PARAMETRIMA, SERTIFIKAT GMP, 
ISO 22716 ZA PROIZVOĐAČA, BEZBEDNOSNI LIST. 

800 kom 

34 Dezinfekciono sredstvo za čišćenje radnih površina na bazi alkilamina ili 
derivata alkilamina  i QVAT-a. Pakovanje 1 litar 
Sastav: U 100 gr. proizvoda 2,1 g benzalkonijum hlorida, 0,6 g didecil- 
dimetil-amonijum hlorida, 0,3 g N-(3-aminopropyl,)-N-dodecylpropan-1,3- 
diamine, nejonski surfaktanti, ostalo  DOSTAVITI IZVEŠTAJ O 
MIKROBIOLOŠKOJ EFIKASNOSTI, UPIS U BIOCIDNE PROIZVODE, 
PROIZVOĐAČKU SPECIFIKACIJU. 

10 lit 

35 Univerzalno sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i skidanje kamenca sa 
podova zidova sanitarija. Koristi se i za površine koje dolaze u kontakt sa 
hranom. Sastav: Didecil dimetil amonijum hlorid. PAM 8-9. Pakovanje 1 

80 kom 

 
 litar. DOSTAVITI: IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ZDRAVSTVENE 

ISPRAVNOSTI PROIZVODA, IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU 
MIKROBIOLOŠKE EFIKASNOSTI, BEZBEDNOSNI LIST, REŠENJE O 
UPISU U PRIVREMENU LISTU BIOCIDA, PROIZVOĐAČKU 
SPECIFIKACIJU. 

 

 Обавештавамо Вас да тражена испитивања и извештаји морају бити валидни, односно да уколико су рађени за одређени узорак, треба водити рачуна да је тај узорак из одређене серије производње и да има рок употребе.  У консултацијама са санитарном инспекцијом и лаборантима нам је речено да се испитивања раде само за одређен производ из одређене серије и да се односе само на на ту серију и тај конкретни узорак, па према томе – резултати испитивања не могу да се односе на период производње након истека рока употребе испитаног 



производа (наведеног на датом узорку и у извештају) и нису примењиви на остале производе, произведене изван те серије, као у следећем примеру анализе:  

  Дакле - узет узорак 21.10.2015. а рок трајња производа 2 године. Резултат анализе не мође се односити на производе произведене након 21.10.2017.године а за то стоји и напомена на крају сваког извештаја:  
  Уколико Ви, односно Комисија за ЈН захтевате да извештаји буду валидни – то ће понуђачима направити додатне трошкове, а нема ни довољно времена да би се узорци слали на анализу како би анализе и извештаји били урађени за ову конкретну ЈН, као што ни извештаји рађени за неке друге ЈН могу а и не морају бити меродавни за ову конкретну  ЈН.  Наше  мишљење  о  валидности  извештаја  је  присутно  и  у  одлуци  ПУ „Младост“ – Нови Пазар, где је Наручилац одбио понуде понуђача као неприхватљиве због разлога:  

„Prilikom detaljnog pregleda dostavljenih ponuda naručilac je ustanovio nedostatke u ispunjavanju 
dodatnih uslova konkursne dokumentacije (stav 4), izvestaje i rezultate ispitivanja starijeg datuma koji ih 
čine nevalidnim“ 

 Уколико Ваша Комисија прихвати анализе и извештаје из ранијих година – сматрамо да оне нису и не могу бити меродавне за производе којима је истекао рок употребе или за производе који су произведени након израде тих анализа. Ни једно ни друго не значи Комисији за ЈН апсолутно никакво потврђивање квалитета производа и сматрамо да у овом тренутку не може утицати на исправно доношење одлуке Наручиоца о избору најповољније понуде.  Уколико након испоруке добара Наручилац посумња у квалитет производа – има свако право да испоручен производ пошаље на све потребне анализе како би отклонио сваку сумњу у здравствену исправност производа  Наш захтев је да се избришу тражени извештаји за ове ставке, јер сматрамо да нису јасно дефинисани захтеви у вези истих, нити у моменту пре доношења одлуке Наручиоцу исти могу бити потпуно меродавни, уколико нису валидни, а прекратак рок за подношење понуда није довољан да би се прибавили сви извештаји на начин који би омогућио свим понуђачима равноправно учешће и који понуђаче не би изложио већим трошковима.  
 Поводом текста на страни бр.7:  



„За поједине производе наведен је генерички назив, или назив производа произвођача 
чији квалитет одговара потребама ДЗ Оџаци. Понуђачима је у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе понуде за исти квалитет или 
одговарајуће наведеном по питању квалитета и класе.“ 

 Одговорите нам:  
 Шта је по Вама задовољавајући квалитет? 
 Да ли је битно да су само присутни одређени елементи а однос њихових процената 

не? 
 Уколико понуђено средство има 8, 12, 4 а не 10 процената неке материје оно задовољава 

тражени квалитет или не? 
 Уколико  Вам и остали понуђачи понуде идентична захтевана средства али без пратеће 

документације из додатних услова да ли ће њихова понуда бити одбијена? 
 Будући да је стандард ИСО 22716:2007 за тражену ставку под бр.9 рађен у Аустрији, 

појасните које „одговарајуће“ средство могу понудити понуђачи, обзиром да тврдите да 
имате сазнање да постоје производи од више различитих домаћих и страних 
произвођача који задовољавају тражени квалитет и где је рађена стандардизација овог 
сертификата за иста? 

 Такође појасните  1) Зашто се траже испитивања према стандардима и нормама ЕН 133624 ових средстава?  2) Да ли је довољно приложити уместо испитивања решење о упису у листу биоцидних средстава?  (пошто производ не би могао ни бити уписан у регистар биоцида, а самим тим и пуштен у промет, а да нису предходно извршена сва бактериолошка испитивања и његове микробиолошке ефикасности на микроорганизме)  Сматрамо да треба избрисати захтев из конкурсне докуменатције да се овакве врсте испитивања  обавезно достављају уз понуду.  3) Да ли је Комисија за јавну набавку предходно извршила детаљну анализу тржишта и да ли је приликом дефинисања овако описаног састава у техничкој спецификацији у свему водила рачуна да мора постојати више проивзода - различитих произвођача, а који могу испунити све тражене захтве техничке спецификације или је само преписан састав са производа од стране једног произвођача?  Такође на наведени начин се крши и одредба члана 10. Закона о јавним набавкама, јер уместо да конкуренција буде што већа, она се на наведени начин ограничава.  
„Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може 
да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача  да  учествује  у поступку  
јавне  набавке  неоправданом  употребом  преговарачког поступка,   нити   кори шћењем   ди скри ми наторски х   
усло ва ,   технички х   специ фикација   и  
 кри теријума.“  

 Према ЗЈН, Наручилац је дужан да на што објективнијим основама опише предмет набавке, те да строго избегава описивање које би могло унапред да одреди изабраног понуђача. Напомињемо да је Наручиоцу Законом (члан 39.) забрањено да користи и да се позива на техничке спецификације које означавају добра, услуге или радове одређене производње, изворе или градње, ако би таквим означавањем могао дати предност одређеном понуђачу или би могао неоправдано елиминисати остале понуђаче.  Захтевамо од Наручиоца објави наша комплетна питања, примедбе и образложења на Порталу ЈН и одговори на иста, као и да измени конкурсну документацију у делу захтеваних стандарда за произвођача и тражених извештаја лабораторије, сертификата и усклади техничку спецификацију и осталу документацију у складу са Законом о ЈН.  



Dom zdravlja Odžaci  
Dana: 11.08.2020. 
ODŽACI 

 
 
 
          PREDMET: Odgovor Komisije za JN H/20 na postavljeno pitanje 

 
 
 
Poštovani, 
 
 
Povodom Vašeg dopisa i pitanja vezanih za JNMV H/20, dajemo sledeću izjavu i izjašnjenje: 
 
     Tečni sapun sa glicerinom i allantoinom spada u kozmetička sredstva i normalno je da se u dokumentaciji traži ISO 22716 
za proizvođača. Na taj način se dokazuje ozbiljnost  proizvođača i njegova sposobnost da poseduje proizvođačke, kontrolne i 
organizacione kapacitete.  
     Tvrdnja da se taj standard traži samo u EU, SAD i zemljama Azije ne stoji. Svi naši standardi za hemikalije , biocide, 
detergente ili kozmetička sredstva koji se koriste u Srbiji usaglašeni su sa standardima EU. ( ISO 9001, ISO 14 000 i dr.) 
     -Što se tiče validnosti mikrobiološki ispitivanja biocidnih proizvoda potrebno je da se zna na koji način se vrši proizvodnja, 
ispitivanje i registracija biocidnih proizvoda i za tu informaciju potrebno je da se konsultuje sa: 
      Ministarstvo zaštite životne sredine Odeljenje za hemikalije, Grupa za upravljanje rizikom od biocidnih proizvoda a ne sa 
laborantima ili sanitanim inspektorima. 
     Ukratko, radi se hemijsko i mikrobiološko ispitivanje proizvoda (baktericidno, fungicidno i virucidno u zavisnosti koje je 
potrebno) i sa ostalom dokumentacijom (bezbednosni list, receptura, dobavljač sirovine) daje se na registraciju. Dobija se 
rešenje koje obično traje 5-6 godina i posle toga se po potrebi rešenje produžuje. Za to vreme proizvođač ne mora da radi 
ponovo ispitivanje novih šarži proizvoda pošto svaka šarža mora da bude ista po recepturi i sirovini koja je odobrena. Ukoliko 
proizvođač menja recepturu ili dobavljača sirovine mora da radi ponovo ispitivanja. 
     -Što se tiče standarda  EN 13 624 je standard kojim se ispituje fungicidno dejstvo sredstva u prljavim uslovina na kvasce i 
takvo ispitivanje je  potrebno za korisnika. 
     Inače ne stoji Vaša konstatacija da sredstvo ne može biti pušteno u promet ako nisu izvršena sva bakteriološka ispitivanja.    
Biocidni sredstvo može da bude registrovano i pušteno u promet a da nisu izvršena sva ispitivanja. Na primer većina sredstava u 
Srbiji nisu ispitana na viruse. Na tim sredstvima ne sme da piše da je virucidno ili ako nije ispitano na funge nesme da piše da je 
fungicidno ali se može registrovati kao takvo .   
     Rok za dostavu je odgovarajući, obzirom da se računa i dan objave konkursne dokumentacije, po ZJN. 
Postavili bi smo Vam pitanje da li ste registrovani u registru ponuđača; po našem uvidu, niste. Prema tome, ne vidimo način na 
koji bi Ste konkurisali za predmetnu nabavku, no Vaše je pravo da poduzimate radnje za koje mislite da ste ovlašćeni, ili 
smatrate za validno i opravdavajuće. 
Kao naručilac, smatramo da imamo prava da tražimo opšte i dodatne uslove, u našem interesu, vodeći se iskustvima iz 
prethodnih nabavki.  
 
Sa Poštovanjem,  
 
Za Komisiju za JNMV H/20,  
 
Vukašinović Gligorije 
 

 


