
 

 
Број: 10-17/18 
Дана: 01.10.2018.godine  
 
 
ПРЕДМЕТ: Питање потенцијалног понуђача и одговор наручица у поступку јавне набавке 
добра – Рачунарска опрема, за потребе Дома здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' Стара 
Пазова 
 
 
Питање: 
 
 Поштовани, 
 

 обраћам Вам се поводом наведене набавке.  

 

1. сугеришемо да ускладите све тражене артикле са чланом 71, став 1, тачка 1 Закона о 
јавним набавкама (Наручилац одређује техничке спецификације на један од следећих 
начина: 1) са позивом на техничке спецификације из члана 70 овог закона на српске, 
европске, међународне или друге стандарде и сродна документа, тако да свако 
позивање мора да буде праћено речима „или одговарајуће“). У пракси није недозвољено 
указивати на референтне моделе добара (član 72, stavovi 3 i 4), али подсећамо да су 
пресудне дате техничке спецификације за уређај (нпр. капацитет тонера за 1.500 
страница, нов, оригинал од произвођача уређаја). Коришћење израза „или боље“ не 
може да замењује израз „или одговарајуће“, јер се израз „одговарајуће“ односи на добро 
истог квалитета;  
 

2. Ову сугестију упућујемо тим пре што у вези са партијама 1 и 2 тренутно постоји 
поремећај снабдевања Интеловим процесорима на светском тржишту, па и 
тржишту Србије, за који дистрибутери прогнозирају да неће бити решив до јануара 2019. 
године, те верујемо да је у овом тренутку одговарајући производ поузданија алтернатива 
у смислу добављивости. Истовремено подсећамо да понуђач, у складу са понуђеним 
моделом уговора, не може да се позива на вишу силу односно ванредне околности које 
су биле познате понуђачу пре потписивања уговора; 

 

3. У том смислу сугеришемо и да производе из различитих партија, уколико су међузависни 
спојите у једну партију и да унесете захтев компатибилности са понуђеним уређајима 
(нпр. хладњак за одређену врсту процесора);   
 

4. Сугеришемо да се у делу „Рок извршења“ у духу добре пословне праксе одреди рок од 
5 радних дана од дана пријема писменог захтева за испоруку. Препоручујемо да се 



захтев увек подноси у писаној форми, како би се могло потврдити да је захтев поднело 
овлашћено лице, шта је тачно наручено и која количина добара, односно да је захтев 
уопште упућен. Сугеришемо да се постави дан пријема као релевантан како би се 
избегло да захтев који Наручилац пошаље рецимо поштом у четвртак, доспе у петак или 
суботу по завршетку радног времена понуђача и да буде запримљен у понедељак, што 
одузима значајно време на страни Понуђача да благовремено сазна о постојању обавеза 
и изврши их. Оваква измена би спречила могуће непријатности приликом реализације 
уговора;  

 

5. У партији 1, молимо Вас да појасните који су критеријуми за реномираног домаћег 
произвођача, односно произвођача уопште, с обзиром да се у конкурсној документацији 
наводи предност домаћег произвођача, а наведени су страни произвођачи као 
реномирани;  

 

6. У партији 10, сугеришемо да се избаце ознаке произвођача, с обзиром да је за наведено 
добро свакако потребно навести „или одговарајуће“, те су сви понуђачи у могућности да 
понуде одговарајуће добро било ког произвођача.  

 

7. Молимо за појашњење, зашто је наручилац одустао од рачунара са оперативним 
системом (Windows 10 Pro), узевши у обзир да је набавка софтвера јефтинија уколико се 
набавља приликом куповине рачунара? Уколико наручилац промени спецификацију, 
сугеришемо да се наведе, у циљу заштите конкуренције, захтев да лиценце нису тзв. 
„refurbished“, односно да су набављене нове, за комерцијалну употребу, на домаћем 
тржишту или уколико је дозвољено користити такве лиценце, да се то експлицитно 
наведе. 

 

8. Сугеришемо да се у конкурсну документацију, односно модел уговора, унесу прецизније 
одредбе о квалитативном, односно квантитативном пријему, односно да на страни 
овлашћеног лица Наручиоца постоји обавеза прегледа примљеног добра са уобичајеном 
пажњом, како би се евентуални проблеми или неусаглашености уочили већ приликом 
испоруке.  

 

9. Сугеришемо да „Образац понуде са спецификацијом услуге“ преименујете у „Образац 
понуде са спецификацијом добра“, с обзиром да Наручилац објављује јавну набавку за 
добра, а не за услуге.  

 

10. У случају усвајања наведених сугестија, односно измене конкурсне документације, 
подсећамо на обавезу објављивања одговора на питања на Порталу јавних набавки и 
позивамо Наручиоца на продужење рока и објављивање пречишћене верзије конкурсне 
документације.  

 

  



 
Одговора 
 
Поштовани, 
 
1. Обавештавамо Вас да је наручилац уважио сугестију и да ће у техничкој спецификацији  

сходно члану 71. став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама бити пропраћено речима  
(или одговарајуће). 
 

2. Наручилац из одређених техничких разлога тј. због поузданости рада софтвера,  
потенцира  на набавци реномираног произвођача процесора. 

 
3. Наручилац остаје при својим захтевима по питању партија. 
 

4. Наручилац је уважио вашу сугестију и биће  извршена измена  у делу ,,Рок извршења'' 
 

5. Обавештавамо Вас да ће кроз измену конкурсне бити изузет део који се тиче дела 

,,ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА'' 

6. Наручилац је сходно члану 71. став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама допунио речју 
(или одговарајуће). 
 

7. Наручилац  набавља рачунарску опрему са својим потребама, те је из тог разлога 
одустао од оперативног система (Windows 10 Pro). 

 

8. Наручилац је усвојио вашу сугестију и биће допуњен члан 6. Модела уговора. 
 

9. Обавештавамо Вас да је начињена техничка грешка и да ће наручилац исту исправити. 
 

 
 
 
 

Комисија за јавне набавке Дома здравља  
“Др Јован Јовановић Змај  

Стара Пазова 


