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Дана 18.5.2019. године. 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке број 7/2020 – набавка 
канцеларијског материјала и тонера, заинтересовано лице је предложило измене 
конкурсне документације, те Наручилац овим путем доставља свој одговор на предлог. 
 

Захтев број 1: „Поштовани, 
сходно Члану 63.ЗЈН молимо Вас да нам одговорите на следеће питање ,а у вези ЈН 

7/2020 набавка канцеларијског материјала и тонера: 
-у делу КД 2-Образац структуре понуђене цене ви за позиције 173 до 188 у опису 

наводите само да тонери морају бити рефиловани нигде не наводећи квалитет истих. 
Члан 13.ЗЈН гласи,цитирамо"Наручилац је дужан да набавља добра,услуге и радове 

који не загађују,односно који минимално утичу на животну средину," крај цитата. Да би 
захтев о квалитету наручених добара био задовољен,наручиоцу је дата могућност коришћења 
техничких спецификација што је дефинисано Чланом 70.ЗЈН који дословце наводи да  
техничке спецификације представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део КД у 
којима су предвиђене описане карактеристике добара,а Чланом 71.ЗЈН Наручиоцу се даје 
могућност коришћења српских,европских,међународних и других стандарда у одређивању 
квалитета добара. 

Собзиром да Ви нисте нигде предвидели квалитет "рефилованих" тонера молимо вас 
да извршите измену Ваше КД,користећи наведене Чланове ЗЈН и тиме Вашу КД доведете у 
сагласност са ЗЈН.“ 

Заинтересовано лице је, потом, послало нови захтев:  
„Поштовани, 
у прилогу вам достављамо ваш одговор а на наше питање у вези  квалитета за ЈНМВ 

2/2019. 
Како би сте лакше дефинисали квалитет тражених тонера, прошле године  смо вам 

послали три тендера да видите како су то други решили а све у складу са Чланом 13,70,71,72 
ЗЈН. 

У вашем одговору сте навели да вам је потребно додатно време да размотрите 
достављену документацију па вас сада благовремено подсећам на то како би сте  за тендер 
који предстоји могли да дефинишете квалитет компатибилних тонера. 

У случају још неких нејасноћа стојимо вам на располагању.“ 
Наручилац ће, као одговор на оба захтева, поновити одговор који је објавио и 

прошле године: 
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„Заинтересовано лице је Наручиоцу послало три комплетне конкурсне документације 
за које сматра да су решиле питање квалитета рефилованих тонера на начин који 
заинтересовано лице сматра одговарајућим.  

Комисија је размотрила предлоге и закључила да се ради о случајевима где се тражи 
или оригиналан (ОЕМ) тонер или његов еквивалент, те се детаљно дефинише на који начин ће 
понуђач који не нуди ОЕМ тонере доказати да еквивалентни тонери које нуди истог квалитета 
као и ОЕМ тонери. Комисија сматра да оваква решења нису примењива у предметној јавној 
набавци јер се конкурсном документацијом Наручилац јасно определио који тонери морају 
бити оригинални (ОЕМ) а који рефиловани. Уколико би се конкурсна документација изменила 
на предложени начин, супротно намери Наручиоца би се променио део предмета набавке и 
додао велики број доказа који би се морали доставити, набавка учинила значајно скупљом 
него што је планирано, и врло вероватно ограничила конкуренција и значајно смањио број 
потенцијалних понуђача, што никако није у интересу Наручиоца. Комисија посебно истиче да 
се овом набавком не набављају само тонери и да решења која су примењива на специфичне 
набавке чији су једини предмет тонери нису примењива на набавке које имају много шири 
предмет набавке, и садрже много више различитих добара. 

Из наведених разлога, Комисија је одлучила да не прихвати предлог за измену 
конкурсне документације. 

Као и увек, Комисија стоји на располагању свим заинтересованим лицима за сва 
додатна питања, предлоге или појашњања, како би се отклониле све евентуалне недоумице и 
дошло до најбољих решења у конкурсној документацији која би довела до највећег броја 
квалитетних понуда.  

 
Комисија за јавну набавку 7/2020 

 


