
ПРЕДМЕТ:  Питање бр.1 за  ЈН MВ бр.10/19 

 
У складу са чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15), достављамо Вам одговор на питањe: 

Питање: 
 

Mолим Вас да нам ради учешћа на тендеру за Јавну набавку пластичних црева за 
наводњавање, ЈНМВ број 10/19 пошаљете појашњење у вези захтева из Конкурсне 
документације наведеног под тачком IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке и 
упутство како се доказује испуњеност услова у ставу Б – Додатни услови – Пословни 
капацитет где се у члану 1 тог става захтева да је понуђач обавезан да уз понуду приложи 
Извештај о испитивању здравствене исправности готовог производа – цеви издат од 
стране акредитованог тела за оцењивање усаглашености – акредитоване лабораторије за 
испитивање, не старији од две године. 

Наиме, контактирајући неколико акредитованих лабораторија за испитивање 
здравствене исправности узорака добили смо одговор да Извештај о здравственој 
исправности црева за наводњавање можемо добити само испитивањем методом бриса 
унутрашњег зида достављеног узорка црева. У том случају, Извештај о здравственој 
исправности црева за наводњавање односио би се искључиво на достављени узорак црева, 
односно лабораторија може да гарантује здравствену исправност искључиво за 
достављени узорак црева кроз које пролази вода, а никако на укупну количину тражених 
црева за наводњавање. 

С друге стране, и поред доказа о здравственој исправности кроз тражена црева за 
наводњавање, поред воде, пољопривредници редовно „пуштају“ средства за заштиту и 
исхрану биља /што је и сврха система за наводњавање „кап по кап“ или других система/. 
То практично значи да макар једна употреба средства за заштиту или исхрану биља током 
године /иначе недозвољених да их човек директно унесе у организам, а исправних након 
истека предвиђеног временског периода од третирања гајених култура тим средством/, 
истог тренутка нарушава здравствену исправност тих црева у случају да човек директно из 
тог црева, након употребе одређеног средства без обзира на временски период од 
последњег коришћења тог средства, пије воду. Такође, конзумирање воде директно и из 
лабораторијски испитаних црева за наводњавање није препоручљиво зато што се ради о 
бунарској, углавном хигијенски неиспитаној води препуној разних нечистоћа и паразита. 

 
Питање: 
 

Да ли је комисији за оцену понуда прихватљиво да се, уместо траженог Извештаја о 
испитивању здравствене исправности готовог производа – цеви издатог од стране 
акредитованог тела за оцењивање усаглашености – акредитоване лабораторије за 
испитивање, у понуди достави Изјава произвођача о здравственој исправности понуђених 
црева за наводњавање издата на меморандуму фирме оверена печатом и потписом уз 
могућност на наручилац, у случају икакве сумње у хигијенску исправност понуђених 
црева, од понуђача може затражити да у што краћем року достави Извештај о здравственој 
исправности понуђених црева за наводњавање. 



 
ОДГОВОР: 
 
Није прихватљиво да понуђач, уместо траженог Извештаја о испитивању здравствене 
исправности готовог производа цеви издатог од стране акредитованог тела за оцењивање 
усагалашености (акредитоване лабораторије за испитивање) уз понуду достави Изјаву 
произвођача о здравственој исправности понуђених црева за наводњавање издату на 
меморандуму фирме оверену печатом и потписану.  

У поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 
испуњеност услова,  тачка Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ  Пословни капацитет предвиђено је 
да понуђачи уз понуду доставе Извештај о испитивању здравствене исправности 
готовог производа – цеви издат искључиво од стране акредитованог тела за оцењивање 
усаглашености – акредитоване лабораторије за испитивање, не старији од 2 године од 
датума објављивања позива. 

 
 

 
 

 
 
 

С поштовањем,                                                      Комисија за јавну набавку ЈН МВ бр.10/19 

 


