
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МИЛИЦА НОЖИЦА“ 

Владе Даниловића 9 

14000 Ваљево 

Дана 16.02.2019. године 

 

Предмет: Одговор на постављена питања за ЈНМВ 1.1.4/2019 - Прибор и средства за  хигијену и 

то за следеће артикле: 

 

1) за партију 1 има више артикла и то под редним бројем 3,5,8,10 и 14 није јасно шта је произвођач 

добра, а шта је еквивалент. По вашем обрасцу на пример за ставку бр 5. жица за посуђе (инокс) у 

карактеристикама стоји 100% челик, еквивалент „виледа“. По нашем мишљењу би требало да стоји 

100% челик, ВИЛЕДА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ. Тако и за друге артикле. 

 Произвођач добара је „Виледа“, а „Еквивалент“ подразумева, да је производ одговарајућих 

карактеристика као и производ наведеног произвођача, а у складу са чланом 72. став 4. ЗЈН. 

 

2) за партју 2 исто као и за партију 1 за одређене артикле и ти под бр. 1,27 и 9 а за артикал под редним 

бројем 3 није ни стављен еквивалент што је законска обавеза. 

 Тачка 1. и 9. наведено је да може еквивалентан производ или одговарајући, тачка 27. не постоји 

у спецификацији. 

 

3) за партију 3 ставка бр. 2 - папирни убрус слозиви за апарат стоји у опису артикла 15x250 листица, 

двослојни 100% целулоза ширине 21 цм. поставља се питање колика дужина листића и шта знажи ово 

15x250 листица. 

 Дужина листића је стандардна односно приближно 21 цм, 15 паковања по 250 листића. 

  

4) за партију 4 наше лицно мишљење да је дошло до нарушавања закона о ЈН због тога што се дирекно 

врши фаворизација одређених производа а самим тим и фаворизација произвођача јер су преписане 

карактеристике производа из техничке документације истих, а не са декларације на самим 

производима. 

 Наручилац је карактеристике производа из техничке документације дефинисао тако да 

одговарају потребама за које се набављају, сви производи који одговарају траженим 

карактеристикама, наручилац ће прихватити. 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


