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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности – Тонери 

број ЈН 7/2017 
 
 

             Поводом захтева за додатним информацијама и појашњењем од 11.04.2017. године, а у 
вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности – Тонери број ЈН 
7/2017, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15), објављујемо следеће додатно појашњење: 
 
 

Питање бр.1: 
 

 Као додатни услов на страни 6/47 дефинишете следеће: 
ДОДАТНИ УСЛОВИ Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 
наредној табели, и то: Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ПОСЛОВНИ 
КАПЦИЕТЕТ 1. Да је понуђач, у моменту поношења понуде, овлашћен за продају 
тонера/кетриџа произвођача опреме за коју се исти набављају Копија потврде / ауторизације, 
сертификата, уговора и сличаног документа, издатог од стране произвођача или 
представништва или овлашћеног дистрибутера опреме, за коју се тонери/кетриџи набављају, 
да је понуђач овлашћен за продају тонера за које доставља понуду 
 
Овим додатним условом прекршили сте члан 76.став 6 ЗЈН тиме што сте одедили 
елеминишући  дискриминаторски услов тиме што у додатним условима тражи да је понуђач 
дужан да достави: 
ДОДАТНИ УСЛОВИ Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у 
наредној табели, и то: Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ПОСЛОВНИ 
КАПЦИЕТЕТ 1. Да је понуђач, у моменту поношења понуде, овлашћен за продају 
тонера/кетриџа произвођача опреме за коју се исти набављају Копија потврде / ауторизације, 
сертификата, уговора и сличаног документа, издатог од стране произвођача или 
представништва или овлашћеног дистрибутера опреме, за коју се тонери/кетриџи набављају, 
да је понуђач овлашћен за продају тонера за које доставља понуду 
Члан  76. Став 6 ЗЈН јасно каже да „ Наручилац одређује услове за учешће у посттупку тако да 
ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са педметом јаввне набавке.  
У досадашњим искуствим  где је наручилац захтевао овлашћење или ауторизацију РКЗП 
усвајал је у целости наше захтеве и захтевалаод наручиоца да изврши измену тендерске 
докуемтације уз накнаду трошкова и трошкова авоката.  
Из овог разлога упозоравамо вас на дискриминаторски услов из тендерске документације како 
н е би дошли у ситуацију да своја права остварујемо пред РКЗП и сматеамо да треба да 
измените КД  како би сви понуђачи равноправно узели учешће. 
 
 
 

 
Одговор Наручиоца: 
 

У поглављу III конкурусне документације – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, у делу Додатних услова, 
Наручилац је као пословни капацитет предвидео следећи услов, односно начин доказивања: 
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Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 ПОСЛОВНИ КАПЦИЕТЕТ  
 Да је понуђач, у моменту поношења понуде,  

овлашћен за продају тонера/кетриџа 
произвођача опреме за коју се исти 
набављају, за партију за коју понуђач 
подноси понуду.  
 
 

Копија потврде/ауторизације, сертификата, 
уговора и сличаног документа, издатог од 
стране произвођача или представништва 
или овлашћеног дистрибутера опреме, за 
коју се тонери/кетриџи набављају, да је 
понуђач овлашћен за продају тонера за које 
доставља понуду 

 
Наручилац се определио за овакав начин доказивања пословног капацитета, из разлога што је 
у Поглављу II конкурусне документације – Техничка спецификација навео да понуђена добра 
морају бити '' ... искључиво оригинални производи, односно нови – нерециклирани производи у 
оригиналном паковању ...''. 
  
Наручилац је мишљења да на напред описан начин није извршио повреду члана 76.став 6. 
ЗЈН, односно да конкурсну документацију није дефинисао на начин да је предвидео 
''елеминишући  дискриминаторски услов'' тиме што је као додатни услов предвидео обавезу 
понуђача да достави доказ да је у моменту подношења понуде овлашћен за продају 
тонера/кетриџа произвођача опреме за коју се исти набављају, што доказује достављањем 
копије потврде/ауторизације, сертификата, уговора и сличног документа (издатог од стране 
произвођача или представништва или овлашћеног дистрибутера опреме, за коју се 
тонери/кетриџи набављају) да је овлашћен за продају тонера за које доставља понуду. 

Према досадашњем искуству Наручиоца, а и увиом у праксу Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, овако дефинисан додатни услов не нарушава начело 
једнакости понуђача и начело обезбеђивања конкуренције, будући да Наручилац није захтевао 
да предметни доказ (потврда,/ауторизација, сертфикат...) гласи на Наручиоца и/или конкретну 
јавну набавку и/ или да се на такав начин произвођач/представништво/дистрибутер.. обавезују 
да ће за време трајања уговора испоручивати оригинална добра и/или да је Наручилац 
прецизирао садржину тражене потврде/ауторизације/сертфиката. 

Предметни услов за Наручиоца представља објективну потребу и доказ оригиналности добара 
које понуђач нуди, односно доказ да ће у предметној јавној набаци бити испоручивана 
оригинална добра (прибављена легално на тржишту), а имајући у виду предмет јавне набавке. 
 
Наиме, коришћењем неоригиналних тонера и кетриџа (потрошног материјала) повећава се 
ризик од квара, отежаног рада самих штампача (опреме), односно њихових кључних 
компоненти, што у крајњој линији за Наручиоца може представљати штету и повећање 
трошкова који се односе на њихово одржавање. Како би Наручилац био сигуран да ће понуђач 
понудити/испоручити оригиналан производ произвођача опреме, Наручилац се определио за 
тражени услов, који не дескриминише понуђаче, будући да га може прибавити/имати свако 
послује у дистрибутивном каналу произвођача, услед чега је исти у логичкој вези са предметом 
јавне набавке. 

 

Сходно напред наведеном, Комисија остаје при условима из Конкурсне документације. 

 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 


