
Питања и одговори у вези додатних информација и појашњења конкурсне документације, 
ЈН бр.29 - 04/2015 
 
 
Потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 
 
Питање  

Понуђач  је тражио образложење разлоге кршења закона о јавним набавкама у тачки 1.2 
конкурсне документације – додатни услови - пословни капацитет, где је условљено учешће 
у набавци мале вредности, и  где је поред осталог неопходно доставити и сертификат да је 
понуђач  овлашћен од стране произвођача (АУТОРИЗАЦИЈА) и тиме доказује квалитет, 
оригиналност тражених добара/тонера/РЗЕРВНИХ ДЕЛОВА и да учесници са понудама 
који не буду обезбедили АУТОРИЗАЦИЈУ НЕЋЕ БИТИ КВАЛИФИКОВАНИ, односно да 
ће им понуда бити ОДБАĈЕНА као непотпуна, што је елеменат рестриктивног поступка.  
Повреда закона о јавним набавкама састоји се у следећем: 1. члан 10. начело обезбеђивања 
конкуренције где се условљавањем АУТОРИЗАЦИЈОМ добија мањи број понудјаĉа са 
могућом скупљом понудом што је у супротности са сврхом јавних набавки. 2. члан 
71.одређивање техничке спецификације став 7. овог члана који каже :у случају одређивања 
техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1. тачка 2) овог члана, наручилац не 
може да одбије понуду, уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге или 
радови које нуди задовољавају српске, европске, међународне или друге стандарде или 
сродна документа и ако докаже да ови стандарди испуњавају тражене карактеристике или 
функционалне захтеве. Докази који се могу пружити да тражена роба јесу ОРИГИНАЛНИ 
ТОНЕРИ су: ЈЦИ /јединствена царинска исправа/ где сваки увозник оригиналних тонера, 
као и увозник од ког понуђач који добије тражену АУТОРИЗАЦИЈУ, царини ту робу под 
истим тарифним бројем са таĉним описом и ШИФРОМ и НАЗИВОМ оригиналне робе која 
по закону о интелектуалној својини мора да има ознаку заштићеног назива,заштићену 
холограмску налепницу,заштићен изглед паковања и заштићену шифру артикла.  
 Добар број понуђача може да достави на десетине уговора о набавкама ОРИГИНАЛНИХ 
ТОНЕРА где није тражена ретка АУТОРИЗАЦИЈА и да су уговоре извршили у складу са 
јавном набавком, без негативних референци, без активираних меница за добро извршење 
посла или раскида уговора, а који су по тим уговорима испоручивали ОРИГИНАЛНЕ 
ТОНЕРЕ чл. 72. коришћење техничких спецификација став 3. овог члана који каже: 
Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за 
последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из ст. 
1. или 2.овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да 
спецификације буду довољно разумљиве понуђачима.  
Захтевана је измена пословног капацитета , тј. доказ, а то је да : 
   –   понуђач мора да достави доказ о статусу овлашћеног продавца за најмање два бренда 

чија се опрема (потрошни материјал) тражи у тендерској документацији.  Доказ се 
доставља у виду сертификата произвођача да је наведени понуђач ауторизовани 
провајдер, продавац за производе  датог проивођача. 

 
 
Одговор: 



Комисија за јавне набавке је размотрили захтев истог потенцијалног понуђача за поновном 
изменом тендерске документације, а у вези додатих услова – пословног капацитета, и 
закључила да је исти неоснован из већ наведених разлога и објашњења које су достављене 
у претхподном захтеву. Такође, по чл. 81. Закона  пунађачи имају могућност давања 
заједничке понуде и на тај начин могу испунити захтеване услове. Сматрамо да нисмо 
повредили чл. 10.; 12. и чл. 72.Закона  јер је наведени услов дат у циљу  сигурности  да 
испорука тонера буде извршена у складу са захтевом тендерске документације.  

 
 
 
                                                                                                       Комисија за јавну набавку 


