
 

 

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку набавке мале вредности добара, број 404-

1/31Д-2020-28 - Набавка PCR апарата, одговара на питања заинтересованих 

лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

                                           

 

Питање број 1. 

 „Поштовани, 

Молим Вас за питање у вези са jавном набавком број 404-1/31Д-2020-28 - 

Набавка PCR апарата: На страни 25 конкурсне документације наведене су 

техничке карактеристике апарата произвођача Апплиед биосyстемс, с обзиром 

да то може да понуди само један понуђач, а по закону о заштити конкуренције 

молим Вас да погледате спецификацију у прилогу и да нам дате појашњење да 

ли је спецификација уређаја Gentier 96E прихватљива.“ 

 

                                               

Одговор: 

У складу са одредбама члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) заинтересовано 

лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Такође, у смислу Закона о јавним набавкама, техничке спецификације 

представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне 

документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара. Оне 

морају омогућити да се добра, који се набављају опишу на начин који је 

објективан и који одговара потребама наручиоца. 

 

Техничке спецификације у случају набавке добара одређују 

карактеристике добара као што су димензије, ниво квалитета, укључујући и 

методе за осигурање квалитета, сигурност, ниво утицаја на животну средину, 

потрошњу енергије, потрошњу других битних ресурса током коришћења 

производа, доступност за све кориснике (укључујући доступност инвалидним 

лицима) и оцену усаглашености, употребу производа, као и друге 

карактеристике које се тичу производа као што су назив под којим се 

производ продаје, терминологија, ознаке, тестирање и методе тестирања, 

паковање, обележавање и етикетирање, производни процес и процедура 

оцене усаглашености. 

 

Oдредбама члана 71. став 1. тачка 1. прописано је да Наручилац 

одређује техничке спецификације са позивом на техничке спецификације из 

члана 70. овог закона и на српске, европске, међународне или друге 

стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено 

речима „или одговарајуће”.  

 

 



 

 

Напомињемо, да су приликом одређивања техничке спецификације за 

предметну јавну набавку, Конкурсном документацијом, на страни 25/33, у 

делу Образац број X Техничка спецификација добра са обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни, у складу са одредбама члана 

71. став 1. тачка 1. одређене минималне техничке карактеристике предметног 

добра - PCR апарата, као и да је навођење  назива производа (робне марке 

производа) „Real-Time PCR Sistem - Quant Studio 5“, праћено речима „или 

одговарајуће”. 

 

 

 

У Нишу, дана 25.05.2020. године 


