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Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке 

мале вредности добара - Рачунарска опрема, редни број набавке ЈНМВ 22/18, 

Комисија за јавну набавку даје заинтересованом лицу следећа објашњења 

Конкурсне документације: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

„ У одговорима па питања потенцијалних понуђача од 20.09.2018 године, у 

одговору па питање 1 навели сте да понуђачи дају одвојену цену за матичну 

плочу и процесор, који су иначе једна ставка.  

Такође, навели сте да тражите склопљене рачунаре.  

Како је и закон дефинисао да ставке па фактури морају да буду исте као и па 

понуди/конкурсној документацији, то ствара проблем приликом испоруке јег 

испоручилац мора да Вам фактурише сваку компоненту посебно, а 

испоручује Вам склопљен рачунар.  

Такоде, како мислите да понуђач одреди цену матичне плоче и процесора, 

одока да подели вредност?  

Молим Вас још једном да Вас захтев ускладите и измените тако да буде 

исправан, да матична плоча и процесор буду једна ставка, пошто не могу да 

се поруче и испоруче засебно.  

Такође, у обрасцу структуре цене молим да дефинишете укупну цену за 

склоп, посто захтевате да Вам се тако испоручи, а пе за сваку посебну ставку.  

На овај начин дефинисана конкурсна документација би имала смисла да 

захтевате да Вам се испоручи свака компонента засебно, а пе комплет 

рачунар.“ 

ОДГОВОР 1: 

За Наручиоца су захтевана матична плоча и захтевани процесор две 

компоненте, које производе две различите конпаније. 

Матична плоча је вишеслојна електронска штампана плоча са бакарним 

електронским везама - водовима, на чијој се површини налазе кључне 

компоненте рачунарског система, па и процесор. 

CPU-централни процесор је електронска компонента направљена од 

минијатурних транзистора и као целина представља "срце" сваког рачунара. 

Да ли заинтересована лица имају у својој понуди захтевану матичну плочу са 

интегрисаним елементима и којим, то Наручилац не може знати. Наручилац је 

објективно дефинисао техничку спецификацију која одговара његовим 

потребама и сачинио Конкурсну документацију сходно Закону о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и 

Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 

Републике Србије», бр. 29/2013 и 104/13) и дана 17.09.2018. године огласио јавну 

набавку на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Наручилац,  као корисник буџетских средстава, инсистира на исказивању 

појединачних цена кључних компоненти рачунара због „шареноликости“ цена 

на тржишту, затим због евентуалног отклањања недостатака у функционисању 
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за време гарантног рока и због проекције трошкова при одржавању захтеваних 

добара у пост-гарантном периоду. 

Због природе набавке Наручилац је био присиљен да набавку назове 

„Рачунарска опрема“ и  сврста је под назив и ознаку из Општег речника 

набавке 30230000-0 Рачунарска опрема, јер осим персоналних рачунара  

набавља и мониторе и комплетне тастатуре са оптичким мишем, те нема 

говора о тврдњи заинтересованог лица да Наручилац доводи у заблуду 

потенцијалне понуђаче. 

Уколико је и било нејасно заинтересованим лицима, да ли се испоручује свака 

компонента посебно или комплетан рачунар, Наручилац је у Појашњењу 

конкурсне документације број 1, у одговорима број 1 и број 2: „Наручилац кроз 

предметну набавку набавља 30 комплетних и тестираних уређаја са 

конфигурацијом из спецификације добара“ , чиме је елеминисана свака 

недоумица.  

Обзиром да је свако Појашњење - објашњење конкурсне документације 

саставни део конкурсне документације у поступку јавне набавке, Наручилац 

сматра да нема основа за измену Конкурсне документације у предметном 

поступку како би се напред поменуто објашњење имплементирало у исту. 

На сугестију заинтересованог лица да је Наручилац неисправно формулисао 

захтев и да је у обавези да захтев прилагоди тако да матична плоча и процесор 

буду једна ставка, пошто не могу да се поруче и испоруче засебно, Наручилац 

истиче да је у обавези да свим понуђачима обезбеди подједнаке услове у 

поступку набавке, што и чини, а уколико у року за подношење понуда не буде 

поднета ни једна прихватљива понуда, поновиће предметни поступак у складу 

са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Објашњење Конкурсне документације број 2. 

  

У Београду,  

дана 24.09.2018. године 

 

Комисија за јавну набавку 

  


