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ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНОП 41/2017, бр.4 
 
 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкам а на основу постављених питања врши се 
појашњење Конкурсне документације за набавку набавка батерија за ПП и АПБ,дизел 
агрегате и акумулаторе за ТМД у отвореном поступку  по партијама, (набавка бр. 41/2017) 

 
Питање 1.  

Поштовани молим Вас да нам одговорите да ли ћете ускладити садржај конкурсне документације на 
страници 10 и 11 тачка 2.16 и 2.17 са тренутно важећим Законом о Јавним набавкама ("Сл. гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) везаним за Негативне Референце: 
 
Одговор: 
 
Понуђач ће  у случају примене негативних референци обавезно поступити у складу са тренутно 
важећим  одредбама Закона о јавним набавкама 
 
Питање2.  
 
Поштовани молим Вас да нам одговорите да ли ћете ускладити садржај конкурсне документације на 
страници 14 тачка 3.1.4. са тренутно важећим Законом о Јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) везаним за испуњавање обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке: 
 
Одговор : 
 
Понуђач ће  у сваком  случају поступити у скалду са  одредбе тренутно важећег Закона о јавним 
набавкама и применити све што је ускладу са истим.  
   
Питање 3.  
 
На страници бр. 17. под тачком 2.2. стоји "Сваки акумулатор мора имати јасну и трајну ознаку 
(рељефну или угравирану) са следећим подацима: -ознака типа према тачки 2.1., -фирма односно 
назив произвођача и седиште или регистровани знак, -ознака полова, -фабрички број, -месец и година 
производње, -ознака овог стандарда." да ли се то односи на сваку појединачну ћелију? Да ли свака 
појединачна ћелија мора имати јасно угравиране или рељефне ознаке које су хемијски отпорне на 
базе са свим захтеваним подацима? 
 
Одговор 
 
Сваки  ћелија мора бити јасно обележене на начин предвиђен конкурсном документацијом  
 
 
 
 



 

 

Питање 4 
 
На страници бр.20. под тачком 5.1. " Уз сваку акумулаторску батерију мора бити испоручена следећа 
документација: 
-техничке карактеристике и тип акумулаторске батерија, 
-атест за одређени тип акумулаторске батерије, 
-фабрички протокол испитивања, 
-упутство за монтажу и редовно одржавање, 
-гаранција за акумулаторску батерију траје од дана испоруке. 
Сва документација мора се испоручити на службеном језику Републике 
Србије. 
Šta je dokaz atesta za odredjeni tip akumulatorske baterije? Da li se on odnosi na usaglašenost baterije 
prema standardu IEC 60623? 
 
Одговор 
Сва захтевана документација везана за монтажу и одржавање батерија треба бити на српском 
језику.Да односи се на усаглашеност техничких карактеристика батерија према захтевима стандарда 
IEC 60623 
 
Питање 5 
 
На страници бр.20. под тачком 5.2. "Произвођач је дужан да уз сваку испоручену акумулаторску 
батерију испоручи следеће: -натписну плочицу за акумулаторску батерију са уписаним подацима: 
типа, капацитета, године производње; -да сваку акумулаторску ћелију означи серијским бројем и 
годином производње, ознака мора бити отпорна на електролит; има пластичне ознаке за + и – полове 
обојене црвеном и плавом бојом." Да ли ознаке морају бити рељефне или уравиране пошто је ова 
тачка контрадикторна са тачком 2.2.? 
 
Одговор 
 
У конкурсној документацији јасно је наведено како се обележавају ћелија а како батерије које су 
састављене од више ћелија.  
 
 Питање 6  
 
На страници бр. 20. "Квалитет Везано за обезбеђење квалитета нуђених добара Понуђач је у обавези 
да уз понуду обавезно достави доказ о постојању стандарда ЕН ИСО 9001:2008 за систем управљања 
квалитетом конструкције и производње акумулаторских батерија и система управљања заштитом 
животне средине према ЕН ИСО 14001:2004 за произвођача батерија и ћелија." Да ли захтевани 
стандарди искључиво морају бити насловљени на произвођача батерија и ћелија? Односно да ли 
стандарди морају бити насловљени и гласити на име произвођача батерија које се налази угравирано 
или рељефно уписано на сваку појединачну ћелију? Да ли  је могуће приложити стандард ЕН ИСО 
14001:2005?  
 

Одговор 
 
У конкурсној документацији наведено је који су стандарди и за кога су тражени.  
 
Питање 7 
    Поштовани молим Вас да нам одговорите да ли ћете ускладити садржај конкурсне документације 
на страници 20. везано за квалитет са тренутно важећим Законом о Јавним набавкама ("Сл. гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) везаним за Начело обезбеђивања конкуренције 
Члан 10 
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 
коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. 
Сматрамо да је стандард EN ISO 14001:2004 искоришћен на крајње дискриминаторски начин те да 
онемогућава начело обезбеђивања конкуренције и бићемо приморани да уколико не измените 
документацију у складу са Законом о Јавним набавкама пријавимо случај организацији надлежној за 
заштиту конкуренције. Ово посебно добија на значају када се узме у обзир да су дискриминаторски 
услови постављени искључиво за Ni-Cd акумулаторске батерије тј. за партију 1. а да исти не постоје 
за партију 3. Што имплицира да постоји предодређени понуђач према коме се ови услови штелују! 



 

 

Такође желимо да Вам укажемо да не постоји понуђач у Србији који кумулативно може испунити ове 
услове, јер ниједан произвођач или понуђач не поседује тражене стандарде који се изричито односе 
на на систем управљања квалитетом конструкције и производње акумулаторских батерија нити 
системом управљања животном средином за потребе проиводње Ni-Cd акумулаторских батерија. 
 
Одговор 
 
У конкурсној документацији наведено је који су захтевани  стандарди који се достављају уз понуду. 

                                        

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


