
Захтев за давање мишљења о набавци опреме поднет од стране Министарства 

привреде 

 

Кратак опис захтева – питање Захтевом је од Комисије затражено мишљење да ли 

планирана набавка опреме за потребе јачања капацитета оцењивања усаглашености у 

Републици Србији и њено уступање телима за оцењивање усаглашености на 

коришћење без накнаде, у оквиру реализације програма предприступне подршке 

Европске уније – ИПА 2013, „неће нарушити конкуренцију на тржишту услуга 

оцењивања усаглашености у Србији“. 104 У прилогу захтева подносилац је доставио и 

документ под називом „Методологија идентификације приоритетне опреме и избора 

тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) и лабораторија (ЛАБ), којима ће по утврђеним 

условима опрема бити уступљена на коришћење“, као и документ по називом 

„Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске уније о 

националном програму за Републику Србију за 2013. годину у оквиру инструмената за 

предприступну помоћ, компонената за изградњу институција“. У захтеву се наводи да 

је Министарство привреде у оквиру ИПА 2013 и Секторског програма „Развој 

приватног сектора“ припремило пројекат у оквиру мере „Подршка развоју индустрије 

кроз јачање капацитета институција инфраструктуре квалитета и тела за оцењивање 

усаглашености“, а конкретно се наглашава мера набавке опреме за потребе оцењивања 

усаглашености, у укупној вредности од 5 милона евра. Реализација ове мере 

подразумева спровођење набавке опреме „идентификоване од стране Министраства као 

приоритетне са аспекта потреба индустрије“. Сам процес идентификације приоритетне 

опреме, као и избор тела за оцењивање усаглашености којима ће под утврђеним 

условима бити уступљена опрема на коришћење, дефинисан је у посебном документу – 

раније поменутој Методологији. Подносилац захтева посебно наглашава да је, због 

услова које намеће ИПА програм, као и због „избегавања нарушавања конкуренције 

директоном подршком поједином ТОУ“, предвиђено да набављена опрема буде у 

власништву Министарства, а да под одређеним уговорним условима буде уступљена на 

коришћење ТОУ без накнаде.  

 

Издато мишљење: Након увида и извршене анализе достављене документације у 

прилогу захтева, уз уважавање свих навода подносиоца захтева, Комисија је дала 

мишљење да се не може основано претпоставити да би планирана набавка опреме за 

потребе јачања капацитета оцењивања усаглашености у Републици Србији и њено 

уступање телима за оцењивање усаглашености на коришћење без накнаде, у оквиру 

реализације програма предприступне подршке Европске уније – ИПА 2013, могла 

довести до значајног спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на 

тржишту које је у захтеву за мишљење дефинисано као тржиште услуга оцењивања 

усаглашености у Републици Србији. 

 


