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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 
 Комисија за јавну набавку рекламне галантерије за 2016. годину 

(ЈН 14/2016) 
 
 

        Ниш, 07.11.2016. године 
 
 
 

 Предмет: Додатне информације и појашњења  
       у вези са припремањем понуде 
 
 

 Дана 04.11.2016. године примљен је захтев за додатним информацијама и  
појашњењима у вези са припремањем понуде, од стране заинтересованог лица/  
потенцијалног понуђача, следеће садржине: 
 
 

 "Поштовани, 
 Молимо вас да нам сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. 
Гласник РС" бр. 124/12, у даљем тексту ЗЈН) дате одговоре на питања у вези конкурсне 
документације за јавну набавку мале вредности МЈН 14/2016; 
 У конкурсној документацији страна 6/20 у техничкој спецификацији наводили 
сте шифре, називе артикала као и бренд, а да притом нисте ставили "или одговарајућа" 
што по ЗЈН није дозвољено. 
 Коришћење техничких спецификација Члан 72. 
 1) Наручилац не може да користи нити да се позива на техничке спецификације 
или стандарде које означавају добра, услуге или радове одређене производње, извора 
или градње. 
 2) Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који 
појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу. 
 3) Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу 
која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на 
начин из ст. 1 или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет 
уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима. 
 4) навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора 
бити праћено речима "или одговарајуће". 
 Напомињемо вам да сте у обавези да нам на ова питања одговорите у року од 
три дана. 
 

   У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама             
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија даје следећи     
 
 

 
 

О  Д  Г  О  В  О  Р 
 
 

1. Предметни поступак јавне набавке рекламне галантерије спроводи се у складу 
са чланом 39. став 6. Закона о јавним набавкама, издавањем наруџбенице 
најповољнијем понуђачу. 
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 Схотно томе, а на основу члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015) наручилац није у обавези да 
припрема конкурсну документацију у складу са ставом 1. поменутог члана, што је 
наручилац и учинио састављањем образаса само са основним  елементима. 
 Општим правилима о техничким спецификацијама, из члана 70. Закона, 
дефинисано је  да оне морају омогућити да се добра опишу на начин који је објективан 
и који одговара потребама наручиоца.  Ставом 2. поменутог члана, дефинисано је да 
техничке спецификације у случају набавке добара одређују карактеристике добара као 
што су димензије, ниво квалитета, укључујући и методе за осигурање квалитета, као и 
друге карактеристике које се тичу производа као што су назив под којим се производ 
продаје, терминологија, ознаке, паковање и етикетирање. 
 У складу са претходно наведеним, наручилац је и одредио карактеристике 
добара, преузимањем назива под којима се производи продају и њихових ознака из 
јавно доступних каталога, како би се потенцијали понуђачи упознали са траженим 
добрима и како би могли да припреме прихватљиву понуду, при чему наручилац није 
наводио произвођача и појединачни бренд. 
 Наручилац напомиње, да понуђачи могу да понуде и производе који се продају 
под  другим називима и каталошким ознакама, под условом да у потпуности 
одговарају захтеваним техничким карактеристикама у погледу квалитета, димензија, 
облика, изгледа, боје, начина брендирања и сл., с обзиром да је чланом 3. тачка 32) 
Закона дефинисано да је одговарајућа понуда, она понуда за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све техничке спецификације.  
 Наручилац ће од понуђача, чија понуда у фази стручне оцене понуда буде 
оцењена као најповољнија, захтевати доставу техничких карактеристика понуђених 
производа, опис, каталошку ознаку или узорак, како би се уверио да ће добити 
производе који су у свему у складу са захтеваним карактеристикама. 
 Наручилац такође напомиње да, у складу са чланом 63. став 3. Закона, нема 
обавезу да заинтересованом лицу доставља одговор у писаном облику, већ је дужан да 
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
  
 
 Достављено: 
 - објављено на Порталу јавних набавки и 
  интернет презентацији Факултета 
 
 
 
                                    ЧЛАН КОМИСИЈЕ 
 
                                  Ксенија Цветановић с.р. 


