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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ Бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављамо појашњење конкурсне документације 
у отвореном поступку јавне набавке добара обликованог по партијама: опрема за 
образовне потребе бр. 8/2017. 

ПИТАЊЕ 1: На страни 29 конкурсне документације у оквиру поглавља IV навели сте да 
„Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају 
истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.“. Чланом 84 Закона о јавним 
набавкама у ставу 2 је прописано да елементи критеријума морају бити описани и 
вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају стајати у логичкој вези са 
предметом јавне набавке. Рок важења понуде не стоји у логичкој вези са предметом 
јавне набавке. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је 
става да резервни елемент критеријума може бити само онај податак који би могао да 
буде и елемент критеријума економски најповољније понуде, тј само подаци који утичу 
на реализацију предмета јавне набавке, а то свакако није рок важења понуде, нарочито 
што је чланом 90 Закона о јавним набавкама прописано да је у случају истека рока 
важења понуде наручилац дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 

Молимо Вас да коригујете овај критеријум и да пропишете критеријум који ће стајати у 
логичкој вези са предметом јавне набавке. 

ОДГОВОР 1: Конкурсна документација се мења и то тако што се брише други резервни 
критеријум односно на страни 29 конкурсне документације у поглављу IV 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, тачка 2. Елементи критеријума, односно 
начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када 
постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 
ценом сада гласи: 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писано обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 

рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 

ПИТАЊЕ 2: На страни 25 конкурсне документације у оквиру прописаних додатних 
услова из члана 76 Закона о јавним набавкама прописали сте као додатни услов да 



понуђач мора да испуни услов пословног капацитета, да буде овлашћени продавац 
производа (партија 1D, за ставке 14,15,16,17 и 18) и да има право продаје за подручје 
Србије. Чланом 76 став 6 Закона о јавним набавкама прописано је да наручилац 
одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и 
да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. Талође, чланом 10 Закона је 
прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће 
већу конкуренцију и да наручилац не може да ограничи конкуренцију. Уврштавањем 
ставки 14, 15, 16, 17 и 18 које представљају софтверске компоненте у оквиру партије 
1D која се претежно састоји од хардверских компоненти ограничили сте конкуренцију и 
умањили могућност потенцијалним понуђачима који се баве продајом и дистрибуцијом 
хардверских компоненти да поднесу понуду за ову партију. 

У складу са горе наведеним, а како бисте испоштовали одредбе Закона о јавним 
набавкама које се односе на начело обезбеђивања конкуренције, молимо Вас да 
извршите измену конкурсне документације и да поментуте ставке 14, 15, 16, 17 и 18 
које представљају софтверске компоненте у оквиру партије 1D издвојите као посебну 
партију, како бисте омогућили што већу конкуренцију у овом поступку јавне набавке и 
испоштовали начело које прописује Закон о јавним набавкама. 

ОДГОВОР 2: Конкурсна документација се мења и то тако што се на страни 25 брише 
додатни услов под тачком 4) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ односно од понуђача се не 
захтева подношење доказа да је овлашћени продавац производа и да има право 
продаје за подручје Србије, а који се односе на партију 1D, ставке 14, 15, 16, 17. и 18. 

Обзиром да су добра из партије 1D намењена реализацији Еразмус+ пројекта Увођење 
студирања уз рад и студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of 
part-time and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CBHE-SP, за шта је од пресудне важности испорука и софтверских решења и 
хардверских компоненти које ће се интегрисано користити, наручилац остаје при 
решењу набавке истих у оквиру јединствене партије. Понуђачи се упућују на могућност 
подношења заједничке понуде, предвиђену чланом 81. Закона о јавним набавкама. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


