
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПД БР. 12/2015 – 
ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

Појашњење бр. 1 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12 и 14/15) 
за јавну набавку ОПД 12/2015 добра – Опрема за образовање, достављамо 
појашњење конкурсне документације:  

Питање: Поводом питања да ли за партију бр. 2 добра која се налазе под редним 
бројем 12 - Усисивач и 13 – Вага за мерење телесне тежине могу да се одвоје у 
посебну партију? 
Одговор: Наручилац је предметну јавну набавку обликовао у две партије и то: 1 – 
дрвени намештај за дечје собе и 2 – пластични кревети, текстилне пресвлаке и 
усисивачи.  

Поделу на наведене партије Наручилац је извршио из разлога што је приликом 
истраживања тржишта утврдђено да постоји више потенцијалних понуђача који се 
баве производњом и трговином дрвеног намештаја, док је за добра која су одређена 
у партији бр. 2 утврђено да су потенцијални понуђачи правна лица која се углавном 
баве трговином.  

Како су предмет партије 1 добра од универа, а предмет партије 2 разноврсна 
добра која су неодвојиво повезана у целину за опремање, између осталог креветићи, 
душеци, столице, покривачи, постељине пресвлаке за креветиће, итисони и 
усисивачи и ваге за мерење, сматрамо да наведена добра нису специфична и да се 
наведени артикли могу набавити свуда на тржишту. Издвајање добара под бројем 12 
и 13 у посебну партију, довело би до тога да се у појединачне партије посебно 
обликује набавка постељине, набавка креветића, набавка итисона, што није у складу 
са начелом ефикасности и економичности имајући у виду да се усисивачи и ваге 
траже у количини која је знатно мања од количине преосталих артикала из партије 
бр. 2, као и да на већу количину добара понуђачи нуде повољније цене чиме се 
остварује начело економичности јавне набавке.  

Такође, конкурсном документацијом је предвиђено да Понуђач може 
наступати самостално или да наступа са подиcпоpучиоцем као и случају подношења 
заједничке понуде групе понуђача, тако да је остављена могућност да Понуђач који 
у свом асортиману нема све артикле наступи заједно са подиспоручиоцем или у 
заједничкој понуди групе понуђача. 

Наручилац тако није ограничио конкуренцију и није онемогућио било којег 
понуђача да учествује у поступку јавне набавке. 

Комисија за јавну набавку 


