
 

 

Број:   01-4/2017/8 

Датум:  03.04.2017.      

 

 

Предмет: Набавка опреме у оквиру Темпус пројекта „Mastering innovation in Serbia through 

development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation 

management (MAIN)“; ЈН број 01-4/2017 

 

 

Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи 

одговор: 

 

 

Питање: 

За сву опрему се тражи достављање Сертификата о пореклу опреме – с обзиром да се ставке 

наведене у партији 4 не производе у државама чланицама ЕУ (плус Норвешка, Лихтенштајн, 

Исланд), односно државама региона Западног Балкана, Јужног Медитерана, Источне Европе, 

Турске, Македоније, тј. произвођач тражене опреме се не налази у напред поменутим државама 

као и да на тржишту тренутно не постоји еквивалентна или боља опрема која је може заменити по 

траженим техничким карактеристикама, да ли ће од стране наручиоца бити прихваћена понуда за 

тражену опрему без обзира што нема ЕУ порекло? 

 

Питање: 

Опрема која се тражи у Партији 3 постоји и данас али се више не производи и не саставља у ЕУ. 

Ни матична компанија се више не налази у Европи. С обзиром да ова опрема не може да испуни 

услове о траженом ЕУ пореклу, молимо за одговор да ли ће од стране наручиоца бити прихваћена 

понуда за предметну опрему без обзира што нема ЕУ порекло? 

 

 

Одговори: 

ТЕМПУС пројекти се реализују од 2008. године и Универзитет у Новом Саду је имао прилику да 

више пута у оквиру тих пројеката за потребе пројектних тимова набавља рачунарску опрему за 

коју су нам понуђачи уредно достављали сертификате о пореклу у складу са техничком 

спецификацијом и обавезама које су захтеване од стране ЕАСЕА канцеларије. Поменути 

сертификати су такође проверавани у привредним коморама ЕУ земаља и недвојбено тврдимо да 

су оригинални, тј да садржајно одговарају свој набављеној опреми. Такође кроз извештаје и 

ревизије које је вршила ЕАСЕА комисија ни једном до сада није стављана примедба, а то је једна 

од првих ствари коју гледају и контролишу – сертификат о пореклу је основни услов тражен од 

ЕАСЕА комисије и без њега набавка није валидна. 

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку 01-4/2017 


