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Сходно члану 63. Став 3. Закона о  јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», број 

124/12, 14/15 и 68/15 ),  Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана Бајића број 1, Београд-

Земун, у поступку јавне набавке  добара: Рачунарска опрема и материјал, редни број набавке М-

4/20, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:  

Поштовани, 

 

ПИТАЊЕ 1:  

-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 легалних 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 

коришћене, односно да омогућите учешће свим заинтересованим понуђачима и онима који нуде 

нове и онима који нуде коришћене. Уколико кроз техничку документацију достављену у понуди, 

приликом стручне оцене понуда утврдите да су коришћене 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 употпуности 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 1: 
Чланом 9. ЗЈН (начело ефикасности и економичности) дефинисано је да је Наручилац дужан 

да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у 
виду сврху, намену и вредност јавне набавке. На тај начин је и дефинисана конкурсна 
документација. Сврха јавне набавке је да Наручилац обезбеди нову опрему којом би заменио 
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стару, постојећу опрему и на тај начин повећао ефикасност у раду. Узимајући у ибзир сврху јавне 
набавке Наручилац је дефинисао да понуђена опрема мора да буде нова, некоришћена и 
одговарајућа намени. С тим у вези, сва понуђена опрема, која обухватају и понуђене лиценце, 
морају да буде нова, није дозвољено нудити коришћену, рефабриковану опрему, као ни лиценце 
које су намењене за такву опрему. Члан 9. дефинише да добра морају бити одговарајућег 
квалитета, за Наручиоца је одговарајући квалитет онај који нуди нова опрема. Сви потенцијални 
понуђачи су у могућности да понуде нову опрему, у складу са захтевом Наручиоца. 

Техничка спецификација није дефинисана на начин да би било ког понуђача ставила у 
дискриминаторски положај. Напротив, захтевом да сва понуђена роба мора да буде нова и 
нерефабрикована, некоришћена, где спадају и захтеване лиценце, Наручилац је у равномеран 
положај ставио све потенцијалне понуђаче, односно није предност дао понуђачима који нуде 
половну робу и лиценце у односу на оне који нуде нову опрему и лиценце. Свим понуђачима је 
дозвољено да понуде нову опрему, и сигурно да не постоји понуђач који је онемогућен да купи, 
понуди и прода нову опрему, тако да примедба да је Наручилац онемогучио било ког понуђача да 
учествује тиме што је дефинисао да сва опрема мора бити нова и одговарајућа није основан. 

Дефинисањем да сва понуђена опрема, мора да буде нова, нерефабрикована, а лиценце 
нове, нерефабриковане, намењене за нове, а не за половне и рефабриковане рачунаре, 
Наручилац је у свим фазама поступка обезбедио једнак положај свим понуђачима. Уколико би 
постојала могућност да се понуди половна опрема и лиценце, са једне стране Наручилац не би 
добио одговарајући квалитет опреме, а са друге стране би у повлашћен положај ставио понуђаче 
који тргују са половном робом и линценцама и на тај начин у неравномеран положај ставио 
понуђаче који нуде нову опрему. Сматрамо да сви понуђачи имају могућност да понуде нову 
опрему и лиценце, односно да никоме није онемогућено да набави нову опрему и лиценце, чиме 
су сви понуђачи стављени у равноправан положај у свим фазама поступка. Дефинисањем услова 
да опрема мора да буде нова, Наручилац никако није одредио услов који значи националну, 
територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, пошто на свету вероватно 
не постоји фирма којој је онемогућено да купи нову опрему и да исту прода. 

Захтевањем нових лиценци (не рефабрикованих) Наручилац ни на који начин није прекршио 
начела јавних набавки. Начело економичности и ефикасности не дефинише да је Наручилац у 
обавези да купује половну робу, као и лиценце, пошто се тиме не постиже ефикасност и 
економичност. Сам назив рефабриковане лиценце говори о томе да су те лиценце намењене за 
рефабриковане рачунаре и лаптопове, а наручилац је захтевао нову опрему, па самим тим и 
лиценце. Дефинисањем нове опреме, наручилац жели да обезбеди дуготрајност, квалитет, као и 
сиурност (кроз гаранцију и доступност резервних делова, па и подршку произвођача у вези са 
лиценцама), а дефинисањем да лиценце морају да буду нове, Наручилац жели да избегне 
потенцијалне проблеме у лиценцирању и да доведе до тога да кроз одређено време поново мора 
да набавља исте лиценце, а са сврхом да буде правилно лиценциран. Дефинисањем да сва 
понуђена опрема мора да буде нова, као и лиценце да буду одговарајуће, Наручилац ни на који 
начин није ограничио конкуренцију већ напротив, довео је све потенцијалне понуђаче у једнак 
положај. Не постоји фирма у Србији, па и на свету којој је забраљено да купује, нуди или продаје 
нову опрему и лиценце, тако да са те стране, конкуренцијја није угрожена. Са друге стране, постоји 
много мањи број фирми које су спремне да нуде и продају половну опрему и лиценце, па и да 
исте набављају, тако да би Наручилац пре на тај начин ограничио конкуренцију, него дефинисањем 
да понуђена опрема буде нова. Дефинисањем да може да се нуде рефабриковане и половне 
лиценце, Наручилац би у неравноправан положај ставио понуђаче који нуде нову опрему, а дао 
предност понуђачима који нуде половну опрему и лиценце, тако да Ваша сугестија није основана. 
Сви понуђачи су стављени у исти положај, и свима је омогућено да понуде нову опрему и лиценце. 

Наручилац је Конкурсну документацију дефинисао на начин који поштује начела Закона о 
јавним набавкама, на начин који омогућава свим заинтересованим понуђачима да учествују у 
предметном поступку, тако да не даје предност било коме нити да ограничава конкуренцију, већ 
свима пружа једнаке услове. Наручилац не врши дискриминацију коришћених лиценци, већ само 
прописује да сва понуђена опрема мора да буде нова. Како је дефинисано да понуђен хардвер 
мора да буде нов, тако и понуђен софтвер мора да буде нов. 

   

  

Објашњење број: 2      Комисија за јавну набавку 

Датум: 20.03.2020.г. 


