
ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  И  ПОЈАШЊЕЊA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ ДОБАРА – ТОНЕРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2019), БРОЈ 2 ОД 25.2.2019. 
ГОДИНЕ 
 
 
Потенцијални понуђач је поставио следећe питањe, у коме тражи додатне информације у 
предметном поступку: 
 
 
Питање број 1: 
У оквиру јавне набавке број 2/2019 на страни 8/35 тачка 2. захтевали сте да понуђачи као 
доказ за пословни капацитет треба да доставе „важеће ауторизације свих произвођача 
опреме за које се тонери набављају“. Сматрамо да сте овај услов поставили само да би се 
извршила дискриминација међу понуђачима и тиме ограничила конкуренција и једнакост 
међу понуђачима, што је супротно члану 12. ЗЈН. 
 
Сходно наведеном молимо да уважите наше примедбе на направљене пропусте и 
извршите измену конкурсне документације. Такође Вас молимо да одговорите на следеће 
питање: Да ли ћее као исправну сматрати понуду уколико понуђач уместо тражених 
„ауторизација“ достави изјаву (под кривичном и материјалном одговорношћу) да ће у 
оквиру предметне набавке испоручити оригиналне тонере свих произвођача опреме? 
 
Прихватањем овакве измене бисте омогућили већу конкурентност међу понуђачима, у 
складу са чланом 10. ЗЈН. 
 
Одговор: 
Наручилац је према члану 70, став 2. ЗЈН одредио техничку спецификацију јавне 
набавке којом је прецизирао карактеристике потребних добара, ниво квалитета и 
методе за осигурање квалитета, а у складу са чланом 76, став 2. ЗЈН одредио, између 
осталог, и пословни капацитет који су понуђачи дужни да испуне, на начин који је у 
потпуности у складу са начелима јавних набавки, тј. у складу са члановима 9,10,11,12, 
и 13 ЗЈН. 
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације и неће сматрати 
прихватљивом понуду у којој понуђач уместо тражених доказа за испуњавање 
услова у погледу пословног капацитета буде доставио изјаву којом под кривичном и 
материјалном одговорношћу тврди да ће у оквиру предметне набавке испоручити 
оригиналне тонере свих произвођача опреме.  
 
 
Питање број 2: 
Пратећи на Порталу јавних набавки као регистровани понуђач ваше јавне набавке и који 
није у могућности да у истој учествује, а наводим четири последнје: ЈН 12/2018 – 
достављена само једна понуда, ЈН 02/2018 – достављена само једна понуда, Јн 9/2017 – 
достављена само једна понуда, Јн 3/2017 – достављена само једна понуда, дошао сам до 
следећег:  
Познато вам је да сваки од произвођача CANON, HP, KYOCERA, LEXMARK, XEROX  има 
своје званичне дострибутере у Србији преко којих се продаја оригиналних тонера и одвија. 
Ниједно предузеће у Србији није овлашћени партнер свих наведених брендова и ниједно 
предузеће у Србији није званични дистрибутер свих наведених брендова. Управа за 
заједничке послове републичких органа, а чији сте и ви корисник, макар се налазите на 
списку корисника, када расписује јавну набавку, исту дели на више партија, тачније сваки 



бренд је посебна партија. Из свега наведеног закључујем да разлог што ви увек имате једну 
понуду и то конзорцијума понуђача и што је та једна понуда увек нешто мало испод 
процењене вредности је из разлога што вам је јавна набавка написана тако да више 
понуђача мора да се договори да изађе заједно у форми заједничке понуде. На тај начин 
ви не поступате у складу са чланом 26 Изјава о независној понуди јер је учешће у вашој 
јавној набавци немогуће уколико се неколико понуђача не договори о заједничком учешћу. 
Такође поступате супротно члану 10 и 12 ЗЈН. 
Сваки од наведених произвођача има у скоро свакој земљи света овлашћене дистрибутере 
преко којих се продаја оригиналних тонера и одвија. Од овлашћених дистрибутера 
оригиналне тонере могу куповати овлашћени партнери, али и предузећа која нису 
овлашћени партнери, дакле свако ко жели да купи и плати оригинални тонер има право и 
може да га купи и то у количини која год да му је потребна. Ко вас је обавестио да 
оригиналне тонере могу да понуде само они којима и произвођач и дистрибутер дају 
ауторизације за конкретни посао? Канцеларије произвођача у свакој замљи света служе 
као технићка подршка дистрибутерима и партнерима, али се самом продајом тонера не 
баве. Продаја се обавља искључиво преко дистрибутера. 
С обзиром да поједине канцеларије произвођача ауторизације издају селективно, чак ни 
сваком од својих партнера, што је опет у супротности са ЗЈН, да ли ћете тражени услов за 
пословни капацитет преформулисати на следећи начин: Понуђач је дужан да у понуди 
достави важећу ауторизацију произвођача или важећу ауторизацију овлашћеног 
дистрибутера или уговор са званичним дистрибутером... 
Да ли сте сигурни да вам се у јавној набавци овог пута неће појавити неко од партнера, а 
ко неће моћи да добије документа на којима тренутно инсистирате, а везано за додатне 
услове и пословни капацитет и коме ће понуда можда бити драстично повољнија од ваше 
процењене вредности, а ко ће касније у поступку моћи да докаже да не само да је партнер 
неких од наведених брендова, већ и да докаже да од званићних дистрибутера није само он 
куповао оригиналне тонере, већ и многи други регистровани понуђачи којима ви годинама 
онемогућавате учешће у јавној набавци. Да ли ћете макар размислити да ли је ово што сте 
расписали заиста и у складу са ЗЈН? 
 
Одговор: 
Наручилац је према члану 70, став 2. ЗЈН одредио техничку спецификацију јавне 
набавке којом је прецизирао карактеристике потребних добара, ниво квалитета и 
методе за осигурање квалитета, а у складу са чланом 76, став 2. ЗЈН одредио, између 
осталог, и пословни капацитет који су понуђачи дужни да испуне, на начин који је у 
потпуности у складу са начелима јавних набавки, тј. у складу са члановима 9,10,11,12, 
и 13 ЗЈН. Сходно како изнетом, тако и ставу који је Републичка комисија за заштиту 
права у поступцима јавних набавки заузела у решењу бр. 4-00-229/2009 од 09.06.2009. 
године, захтев Наручиоца у погледу доказивања пословног капацитета понуђача, 
одраз је оправдане потребе наручиоца да се додатно заштити да ће бити  
испоручивани тонери захтеваног квалитета, те из наведених разлога Наручилац 
остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 
                                                                              
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 


