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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-87/2017 

Датум: 30.10.2017. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача у вези са отвореним поступком јавне 

набавке за куповину рачунара (интерни број ЈН: 404/2-87/2017).     

 

Питања:   
 

Наведено је да боја рачунара 11.6" мора бити „silver“. 

1)    Међутим, није ми јасно следеће: 

а)    Боја „silver“ не постоји према међународно прихваћеним стандардима, па ме занима да ли 

наручилац има нека нова сазнања на пољу физике и основних (примарних) боја, па је за опис 

боје искористио реч „silver“? 

б)    Гледајући речник српског језика, укључујући и речник уваженог историчара Ивана Клајна, 

нисам успео да пронађем реч „silver“ нити ми је познато која је ово боја. Молим вас да 

преведете ову реч на српски језик и извршите измену конкурсне документације. 

ц)     Уједно, занима ме логичка веза ове спецификације са предметном набавком, која би по 

закону требала да постоји приликом дефинисања минималних захтева. Ако ћемо по закону. А 

мислим, мада нисам сигуран, да он мора да се поштује. Дакле, које је здраворазумско и логично 

појашњење овог услова, осим да се фаворизује неки произвођач опреме, а самим тим и понуђач, 

и директно филтрира и елиминише конкуренција? 

Да ли је одговор: Зарад интереса неког појединца који себе ставља испред интереса предузећа, и 

који се према новцу пореских обвезника Републике Србије понаша као приватној својини? 

Молим вас за детаљно појашњење, без одговора општег типа, попут „наручилац остаје при свом 

захтеву“ и слично, јер је ово врло занимљиво питање, које отвара многа друга питања, а пре 

свега омогућава понуђачима да правилно спреме своју понуду. 

д)    Молим вас да овај услов избаците и тиме макар мало испоштујете закон, па ето макар да се 

бахатост и безобразлук у дефинисању спецификација сведе на минимум када се већ отворено 

фаворизује један бренд (а треба имати границу у свему). Леново ће вам свакако бити испоручен. 

е)    У случају да овај услов не избаците – онда вас молим да одговорите на следећа питања 

(након што одговорите на сва питања изнад): 

- које нијанса „silver“ боје је прихватљива наручиоцу. Светло „silver“, тамно „silver“, или 

класичан „silver“? Или свака врста „silver“? 

- Молим вас да дефинишете једнозначно из палете РАЛ боја и њихових припадајућих шифара 

тачну ознаку боје „silver“ и све прихватљиве ознаке. 

- Молим вас за информацију да ли је појам „silver“ заиста боја? Уколико јесте – на основу чега 

се то тврди? 

- Ако неко понуди уређај који је „silver“ 99%, а има 1% удела шарене боје, да ли је то 

прихватљиво решење? 

2) Молим вас да део „2 CELL 32 WH UP TO 8 HOURS“ преведете на српски језик, зарад свих 

нас који говоримо матерњим језиком, и извршите измену конкурнсе документације. 

3) Молим вас да део „Card Reader“ преведете на српски језик, зарад свих нас који говоримо 

матерњим језиком, и извршите измену конкурнсе документације. 

4) Молим вас да део „Global Rating“ преведете на српски језик, зарад свих нас који говоримо 

матерњим језиком, и извршите измену конкурнсе документације. 
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Одговори:  

 

 

1. Код боје се мислило на металик сиву, а може и црна боја. 

2. Трајање батерије до 8 сати. 

3. ,,Card reader“ биће замењен са читач картица, SD или микро SD. 

4. ,,Global Rating“ биће замењен са Сертификати, у складу са наведеним биће измењена и 

Конкурсна документација.  

 


