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Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид спроводи поступак јавне набавке велике 
вредности добара- отворени поступак  – Набавка школског намештаја 2/2019,  за коју је позив 
за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 30.05.2019. године. 
Заинтересовано лице доставило је наручиоцу путем електронске поште Захтев за појашњење 
конкурсне документације који је запримљен дана 18.06.2019. године  и заведен под деловодним 
бр. 344-6/2019. који гласи: 

„у циљу припремања што објективније понуде молимо Вас за следећа појашњења:  
  

• Као један од додатних услова навели сте следеће: Да је понуђач  произвођач узорка 
тестираног на дозвољени садржај формалдехида и да има  сертификат: 

-           ENISO 12460-3:2015 – Одређивање садржаја формалдехида, део 3 Метода анализе 
гасова. 
 - Доказ је копија сертификата 
  
Сматрамо да овај додатни услов има дискриминаторни карактер јер сви произвођачи 
намештаја набављају оплемењену иверицу од добављача из иностранства, тј. не могу 
бити произвођачи оплемењене иверице да би сертификати гласили на њих као што се 
код Вас у захтеву тражи. Апсурдно је захтевати испитивање по наведеном стандарду и 
то да гласе на  понуђаче који су купци оплемењене иверице, а да се притом испитивања 
не могу урадити у Републици Србији, а и инострани добављачи иверице нису више у 
обавези да врше испитивања по захтеваном стандарду који сте Ви навели. 

Контактирали смо више Института које су акредитоване код нас у земљи и које раде 
испитивање формалдехида, рекли су нам да у Републици Србији нико не може урадити 
испитивање по стандарду ENISO 12460-3:2015 – Одређивање садржаја формалдехида, део 3 
Метода анализе гасова јер су за то потребне специјалне пећи које код нас не постоје. Могу се 
радити анализе формалдехида по перфоратор методи ENISO 12460-5:2015 – Одређивање 
формаледихида - метода екстракције    

Такође смо контактирали више иностраних добављача опламењене иверице, добили смо 
информацију да су до краја 2017. године  имали обавезу да раде испитивања по захтеваном 
стандарду ENISO 12460-3:2015 – Одређивање садржаја формалдехида, део 3 Метода анализе 
гасова, а сада по норми имају обавезу да раде перфоратор методу –ENISO 12460-5:2015 – 
Одређивање формаледихида - метода екстракције и ЕN 717-1 (емисија у комори).  
  
Захтевамо да се у овом делу измени конкурсна документација и да се овај апсурдни захтев 
обрише јер представља дискриминаторни фактор који ограничава конкуренцију и омогућује 
предност једном одређеном понуђачу.  
  
У даљем тексту наводимо која су начела нарушена датим захтевом:  
 

Načeloefikasnosti i ekonomičnosti 

Član 9 

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke pribavi dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta 
imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke. 

Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i dodela ugovora vrši u rokovima i 
na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke. 



Načelo obezbeđivanja konkurencije 

Član 10 

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. 

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da 
učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem 
diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma. 

Načelotransparentnostipostupkajavnenabavke 

Član 11 

Naručilac je dužan da obezbedi javnost i transparentnost postupka javne nabavke poštujući, ali ne 
ograničavajući se samo na obaveze iz ovog zakona. 

Načelo jednakosti ponuđača 

Član 12 

Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim ponuđačima. 

Naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili ličnu 
diskriminaciju među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja 
ponuđač. 

   
Уколико не обришете наведени захтев поступаћемо даље по ЗЈН и применити законске 
мере“ 

У вези овог питања, Наручилац даје следећи одговор: 

Сертификат   EN ISO 12460-3:2015 показује да произвођач намештаја поштује прописе из 
домена заштите здравља деце и  контроле формалдехида и канцерогених материја у прозводњи 
намештаја намењеног школи, односно деци. Из тог разлога сматрамо да је неопходно да добра  
(фурнир  која се користи за израду столица)   испуњава овај услов. Овај сертификат  се не 
тражи за оплемењену иверицу, већ за пресовани фурнир (шперплочу)од кога се израђују делови 
за израду столица. 

Мења се Конкурсна  документацију на страни  7.   у делу  где пише:    

„Да је понуђач  произвођач узорка тестираног на дозвољени садржај формалдехида и да има  
сертификат:-   EN ISO 12460-3:2015 – Одређивање садржаја формалдехида, део 3 Метода 
анализе гасова.“  

Сада стоји: „Да  отпресакод фурнира за израду столица буде  тестиран на  садржај 
формалдехида – Методом анализе гасова, појединачно одређивање EN ISO 12460-3:2015. 

Доказ: копија сертификата“. 

        

Комисија за јавне набавке 


