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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 404-117-21/19-IV oд 18.12.2019.године, а у складу са чланом 

20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована решењем бр. 404-117-5/19-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

бр. 404-117-21-1/19-IV 

Опрема за потребе средњег образовања и васпитања- по партијама 

1 Као заинтересовано лице на основу члана 3. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 

РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) а и вези са чланом 63. став 2 истог, тражимо додатне 

информације односно појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку Опрема за 

потребе средњег образовања и васпитања-по партијама број 404-117/19-IV и указујемо вам 

на уочене неправилности у конкурсној документацији и дајемо следећу  

СУГЕСТИЈУ 

-Сагласно члану 9. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да у поступку 

јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета, имајући у виду 

сврху, намену и вредност јавне набавке; 

-Сагласно члану 10. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да омогући 

што је могуће већу конкуренцију. Посебно не може ограничавати било којег понуђача да 

учествује коришћењем дискриминаторских техничких спецификација; 

-Сагласно члану 12. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да у свим 

фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима, односно не може 

да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или личну 

дискриминацију међу понуђачима нити дискриминацију која би произилазила из 

класификације делатности коју обавља понуђач. 

Дакле указујемо вам да сте последњом изменом конкурсне документације, односно 

захтевањем нових лиценци (не рефабрикованих), прекршили три од пет начела јавних 

набавки, односно начело ефикасности и економичности, начело обезбеђивања конкуренције 

и начело једнакости понуђача т.ј. повреду члана 9. члана 10. и члана 12. Закона о јавним 

набавкама. 

Сходно наведеном предлажемо да измените конкурсну документацију на начин да добијете 

предмет набавке какав вам одговара односно легалне лиценце, независно од тога да ли су 

нове или рефабриковане, односно да омогућите учешће свим заинтересованим понуђачима и 

онима који нуде нове и онима који нуде претходно коришћене. Уколико кроз техничку 

документацију достављену у понуди, приликом стручне оцене понуда утврдите да су 
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испоручене лиценце нелегалне свакако вас Закон о јавним набавкама обавезује да такву 

понуду одбијете као неодговарајућу. Исувише је тенденциозно да сада у овој фази унапред 

без одговарајуће документације коришћене лиценце унапред оцењујете као нелегалне и као 

такве их дискриминишете. Посебно наглашавам да омогућавањем да се понуде и нове и 

коришћене лиценце поштујете сва начела на која вас Закон о јавним набавкама обавезује. 

Такође наглашавам да код лиценци оперативних система нових и коришћених нема 

предности нових у односу на коришћене, као код на пример добара као што је ауто нови и 

ауто стари. Уколико и поред дате сугестије не изврште измену конкурсне документације на 

начин да спроведете набавку у потпуности према Закону о јавним набавкама а задовољите 

потребе вас као наручиоца (набавите легалне лиценце), бићемо принуђени да своја права 

остваримо подношењем захтева за заштиту права сагласно члану 149. а све због повреде 

члана 9. члана 10. и члана 12. Закона о јавним набавкама. 

Такође захтевамо одговор о прихватању или неприхватању дате сугестује и објаву истог на 

сајту наручиоца и Порталу јавних набавки. 

ОДГОВОР: 

Наручилац сматра да нити једним условом није повредио ЗЈН 

Члан 9. каже да између осталог да наручилац при утврђивању процењене вредности мора 

узети у обзир и квалитет на тржишту јер је квалитет од утицаја не само на цену предмета 

набавке, већ и за извршење уговора и задовољење сврхе и намене предмета набавке, 

односно потребе наручиоца и његових корисника. 

Члан 10. предвиђа да је обезбеђивање конкуренције што већем брoју понуђача основни 

начин обезбеђења економичне употребе јавних средстава, али то не значи да у ће поступку 

јавне набавке учествовати свако заинтересовано лице. Ово начело обавезује наручиоца да у 

оквиру својих објективних потреба одреди предмет набавке и тако да обезбеди што већу 

конкуренцију. То значи да техничке спецификације не могу бити усмерене ка избору 

одређеног понуђача, или одређеног производа већ морају бити описане на објективан начин, 

који одговара потребам наручиоца и који је као такав у складу са понудом на тржишту.  У 

једном од својих решења бр.4-00-1197/2015. од 27.05.2015.г Републичка комисија је указала 

на то да: "наручилац има обавезу, сходно члану 10 став 1. ЗЈН да омогући пто већу 

конкуренцију, али то са друге стране не значи да има обавезу да услове за учествовање у 

поступку, као и техничке спецификације дефинише на начин који омогућава сваком 

заитересованом лицу да учествује у постпупку јавне набавке. Дакле, услове и захтеве у 

конкурсној документацији, наручилац дефинише првенствено полазећи од својих 

објективних потреба, а не од пословних и економских интереса понуђача. Према томе, 

уколико довољан број понуђача може да испуни постављени захтев, конкуренција је тиме 

омогућена и наручилац има могућност да изабере понуду која је економски најповољнија" 

Наручилац својом техничком спецификацијом није повредио начело једнакости понуђача, 

јер није одредио услове који дискриминишу понуђаче. 

Такође, због новонастале ситуације на тржишту, наручилац је консултовао релевантне 

институције и добио одговоре да је за наручиоца најповољније да у својој конкурсној 

документацији тражи нову опрему и нове лиценце, те Наручилац остаје при својим 

захтевима. 

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-117-5/19-IV 


