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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Набавка добара- Материјал за хемодијализу за потребе Здравственог центра Зајечар у  

отвореном поступку јавне набавке  

Број јавне набавке 1/21 

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу  јавних набавки и на интернет 

страници Здравственог центра Зајечар 

 

 

У складу са чланом 97.став 2. (Сл.гл. РС 91/2019 ЗЈН) , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим 

путем даје одговоре на захтеве за  додатно појашњење у вези са припремањем понуде: 

Питање 1: 

Odredbom člana 5 Modela ugovora predviđeno je : 

 

 

„Naručilac se obavezuje da plaćanje isporučene  robe vrši sukcesivno u roku od _______ dana nakon svake 

pojedinačne isporuke odnosno kvantitativno i kvalitativno usaglašenog prijema robe koja je predmet ove javne 

nabavke, a na osnovu ispostavljenog računa koji sadrži, pored osnovnih podataka i podatak iz čl.42.Zakona o 

PDV („Sl.Glasnik RS“broj 84/2004,86/2004-ispr.,61/2005 i 61/2007),i sledeće podatke zahtevane od strane 

naručioca, i to: broj predmetne javne nabavke, broj i datum ugovora, naziv dobra iz specifikacije traženih dobara, 

jedinica mere, cena po jedinici mere, naziv proizvođača, KPP pozicija.“ 

 Molimo Vas da iz sadržine navedenog člana, izbacite zahtev da dostavljena faktura mora sadržati datum 

Ugovora. 

 

Članom 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost definisano je šta je obavezna sadržina izdatog računa, i taj 

zahtev predstavlja maksimalni zahtev u pogledu sadržine izdate fakture koji se može postaviti. Ostale navedene 

zahteve Naručilac je odredio po sopstvenom nahođenju, a u skladu sa svojim potrebama. 

 

Postavljenje uslova za ponuđače da moraju ispuniti obavezu predviđenu i određenu prema  potrebama 

Naručioca, a bez zakonske obaveze ponuđača da navedeno mora ispuniti, predstavlja neopravdano opterećenje 

za ponuđače, kao i povredu odredbi Zakona o javnim nabavkama. 

 

Naime, članom 10. Zakona o javnim nabavkama postavljena je zabrana za Naručioca da ograniči konkurenciju, 

odnosno da onemogući bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem 

diskriminatorskih uslova, tehničke specifikacije i kriterijuma. 

 

Zahtev postavljen u konkursnoj dokumentaciji je po svojoj prirodi diskriminatorski uslov, koji bi onemogućio 

ponuđača da učestvuje u predmetnom postupku javne nabavke iz razloga što ne bi mogao da ispuni zahtev 

Naručioca koji nije u vezi sa predmetom javne nabvake, već je u vezi sa  

zahtevom Naručioca u pogledu sadržine izdate fakure, a koji zahtev Naručilac nije zasnovao na zakonskoj 

obavezi predviđenoj za ponuđača. 

 

U skladu sa svim navedenim, smatramo naš zahtev u celosti osnovanim, te Vas molimo da isti u celosti prihvatite 

te izvršite neophodne izmene Modela ugovora. 

 



Одговор 1 : 

У складу са чланом 97.став 1, став 2. (Сл.гл. РС 91/2019 ЗЈН) , затим у складу са објављеним „Упутсвом 

понуђачима како да сачине понуду“ на Порталу јавних набавки , наручилац је у делу „ Електронска 

комуникација и размена података на Порталу јавних набавки“, предвидео следеће:  

„Привредни субјект може путем Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације 

или појашњења у 

вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје 

недостаци или 

неправилности у документацији о набавци, и то најкасније 8 дана пре истека рока за подношење.“ 

 

 

 

Како је рок за подошење  понуда/ пријава на Порталу јавних набавки заказан 15.04.2021.године у 11 

часова, захтев та додатним информацијама  прослеђен наручиоцу 12.04.2021.године,  комисија за јавну 

набавку констатује да захтев за додатним информацијама/појашњењима документације о набавци - 

Материјал за хемодијализу, није благовремено достављен наручиоцу. 

 

 

Комисија за 

јавне набавке 

 


