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Питање 1: Наиме, наручилац је добра из партије 91 дефинисао као monofilamentni 
resorptivni konac poliglecaprone sa triclosanomа добра из партије 92. дефинисао као Upredeni 
resorptivni konac polyglactin 910 antibakterijski sa triclosanom. На овај начин наручилац је у 
потпуности елиминисао конкуренцију јер је овај навод наручиоца директно супротан чл. 
71., 72. и 73 ЗЈН, имајући у виду да је антибактеријски конац обложен триклосаном тип 
производње на који интелектуална права има само произвођач „Johnson & Johnson". С 
обзиром да је "триклосан" само један од дезинфицијенаса који се могу користити за 
облагање хируршког конца, сматрамо да наручилац злоупотребљава врсту дезинфицијенса 
да би у потпуности искључио конкуренцију. На нашем тржишту постоји само један 
понуђач који нуди конце обложене "триклосаном" јер само један производ обложен 
"триклосаном" поседује дозволу за стављање у промет, што доказујемо потврдом издатом 
од стране ALIMS. Напомињемо да генерички назив антибактеријског конца произвођача 
"Johnson & Johnson" гласи хируршки конац, антибактеријски, те да не постоји апсолутно 
ниједан медицински оправдан разлог за инсистирање на облагању конца триклосаном јер 
и друга хемијска једињења обезбеђују антибактеријска (антимикробна) својства 
хируршког конца. Наручилац је добра из партије 91 могао дефинисати као monofilamentni 
resorptivni konac poliglecaprone sa dizinficijensom а партију 92 могао дефинисати као 
Upredeni resorptivni konac polyglactin 910 antibakterijski sa dezinficijensomи да на тај начин 
сасвим сигурно набави одговарајуће добро по најповољнијим условима, без коришћења 
робног знака, патента или начина производње. Овом приликом подсећамо наручиоца да је 
по чл. 73. ст. 3. наручилац дужан да прихвати други одговарајући начин доказивања који 
може обухватити и техничку документацију произвођача. С обзиром да је "триклосан" 
само један од дезинфицијенаса који се могу користити за облагање хируршког конца, 
сматрамо да наручилац злоупотребљава врсту дезинфицијенса да би у потпуности 
искључио конкуренцију 
На основу наведеног предлажемо да наручилац изврши измену конкурсне документације 
за партију 91 и то тако што ће предмет партије 91 дефинисати као monofilamentni 
resorptivni konac poliglecaprone sa dezinficijensomа за партију 92 предмет набавке 
дефинисати као Upredeni resorptivni konac polyglactin 910 antibakterijski sa dezinficijensom, 
или у наставку дефинисања добара за партије 91 и 92 дода одредницу „или одговарајући". 
Посебно истичемо да су добра „poliglecaprone sa triclosanom" и „polyglactin 910 
antibakterijski sa triclosanom" типови прозводње (патенти) произвођача „Johnson & 
Johnson", а да чланови 71,72 и 73 ЗЈН стриктно забрањују коришћење типова производње 
односно патената приликом одређивања техничке спецификације предмета јавне набавке. 
 
Сви наведени разлози недвосмислено инсинуирају да је наручилац извршио низ озбиљних 
кршења одредаба ЗЈН, унапред одређујући понуђаче са којима ће закључити уговоре о 
јавној набавци, док је осталим понуђачима наменио улогу субјеката који ће дати 
легитимитет читавом поступку. 
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Подносилац овог захтева предлаже наручиоцу да детаљно проучи све наводе из овог 
захтева за додатно појашњење и изврши одговарајуће измене конкурсне документације 
којима ће поступак бити враћен у законске оквире. 
У супротном, подносилац овог захтева ће бити принуден да заштиту својих права захтева 
у поступку пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
Одговор 1:  Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача и измениће конкурсну 
документацију и измене и допуне ће окачити на Портал јавних набавки и своју интернет 
страницу www.obp.rs 
 
Питање 2: Овим путем Вас молимо да ставке 7,8,11 у партији бр.56 (Антибактеријски, 
антивирусни филтер за FABIUS TIRO I SAVINA I Антибактеријски филтер SAFE STAR 
55 за апарат FABIUS TIRO I Click absorber CO2 за апарат FABIUS TIRO) издвојите у 
засебну партију како би се омогућила конкурентност и понуда добара истог квалитета са 
нижом ценом. 
 
Одговор 2: Наручилац нема сазнања да на било који начин ограничава конкурентност 
формулисањем партија на овај начин. Потенцијални понуђачи се никада и ни на који 
начин нису изјашњавали о асортиману роба на свом лагеру, те наручилац заиста не може 
предвидети исти. Партија је формулисана са идејом да се сав материјал користи у раду на 
апаратима за анестезију. 
656Овим путем молимо понуђача да нас писмено обавести о томе где се налази списак 
потенцијалних понуђача са упоредним списком произвођача чију робу дистрибуирају, 
како бисмо радо преформулисали партије. 
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