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ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА 
 
 
 

                 У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
број 124/2012, 14/15 и 68/15) у вези са припремањем понуде за ЈН тонера и кертриџа 
бр. 02/17, упућено је од стране потенцијалног понуђача:  
 
Питање 
1.     „Naručilac je prekršio član 76. stav 6 ZJN time što je odredio eliminišući i diskriminatorni 
uslov time što u dodatnim uslovima traži dostavu: 
-          Понуђач обавезно треба да достави оригиналан документ о ауторизацији, 
потврду или гаранцију произвођачевог представништва за територију Републике 
Србије, којом произвођач уређаја за који се набавља тонер који је предмет ове јавне 
набавке, гарантује да је понуђени тонер оригиналан. Захтевана оригинал ауторизација, 
потврда или гаранција мора бити насловљена на Наручиоца, да подржава Понуђача за 
учешће у поступку предметне јавне набавке. 

Član 76. stav 6 jasno kaže da “Naručilac određuje uslove za učešće u postupku tako da ti 
uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke” 

 
U dosadašnjim iskustvima gde je naručilac zahtevao ovlašćenje ili autorizaciju REPUBLIČKA 
KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUDJACA, usvajala je u celosti naše zahteve i 
zahtevala od naručioca da izvrši izmenu tenderske dokumentacije uz naknadu naših 
troškova i troškova  našeg advokata. 

 
Iz ovog razloga upozoravamo Vas na diskriminatorski uslov iz tenderske dokumentacije kako 
nebismo došli u situaciju da svoja prava ostvarujemo pred RK ZA ZAŠTITU PRAVA 
PONUDJACA, i smatramo da treba da izvršite izmenu TD, kako bi svi ponuđači ravnopravno 
uzeli učešće u JN. 

Prilog je  rešenje RK koje Vam šaljemo u attach-u.“ 

 
Одговор 
 
2.           У оквиру предметне јавне набавке, наручилац искључиво набавља оригиналне 
тонере и кертриџе произвођача уређаја за које се исти користе.  
              Наручилац се определио за набавку оригиналних тонера и кертриџа имајући у 
виду да je на тржишту Републике Србије у понуди све више фалсификата, „for use“, 
заменских/пуњених и ремонтованих тонера.  
              Већина ових производа не испуњава услове квалитета и поузданости 
предвиђеног произвођачком спецификацијом произвођача уређаја за које се користе 
тонери и кертриџи, а коришћењем неоригиналног потрошног материјала повећава се 



ризик од квара главних компоненти штампача, што за последицу може имати озбиљне 
кварове штампача, повећање трошкова одржавања и у крајњој линији може 
представљати штету за наручиоца. 
             Како је наручилац желео да обезбеди и да се осигура да ће понуђачи понудити 
оригинални производ произвођача уређаја, он је у конкурсној документацији предвидео 
обавезу достављања одговарајућег доказа односно документ о ауторизацији, потврду 
или гаранцију којом се гарантује да је понуђени тонер оригиналан и који је издат од 
стране овлашћеног представника произвођача уређаја за који се набавља, будући да је 
према наводима произвођача ово једини доказ да су добра која су предмет ове 
набавке купљена у легалном дистрибутивном ланцу произвођача уређаја за које се 
користе.  
            Према сазнањима наручиоца, на домаћем тржишту постоји велики број 
понуђача који наведену потврду могу прибавити.   
            На тај начин наручилац жели да обезбеди и да се осигура да ће несумњиво 
добити добра која одговарају његовим потребама (аргументацијом датом у одговору), 
те да је у логичкој вези са предметом јавне набавке, да је, имајући у виду да је услов 
да добра која су предмет јавне набавке морају бити оригиналан производ произвођача 
уређаја за који се користе, постављен као додатни услов за учешће у конкретном 
поступку јавне набавке, и да потврда као доказ тог услова гласи на конкретну јавну 
набавку односно наручиоца.  
            Како је конкурсна документација припремљена у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени  гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке, изнета је оправдана потреба за постављањем 
предметног додатног услова, који није дискриминаторски и противан одредбама Чл.76 
став 6. Закона о јавним набавкама.  
 
 
 

                                                                               Председник комисије 
                                                                    за спровођење поступка ЈНМВ број 02/17 

 
 

                                                                              Проф.др Небојша Гојковић 
 


