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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за поступак јавне набавке број 21/2020, 

набавка добара: тонери 

 

I – Дана 17.07.2020. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за поступак јавне набавке број 21/2020, 

следеће садржине:  

 

Питање: 

 

„Молим вас да погледате решење републичке комисије за заштиту права понуђача  4-00-

1603/2016 од 27.02.2017.  а са којим је сагласна и Управа за јавне набавке и да ми одговорите на 

следећа питања.  

Зјн омогућава да у поступку ЈН могу учествовати и страна правна лица. У земљама ЕУ 

одакле се врло често увозе оригинални тонери та врста захтева није позната и не постоји па ме 

занима како мислите да омогућите предузећу из ЕУ да узме учешће у поступку јавне набавке. 

Наше локалне канцеларије ауторизације издају селективно, само једном понуђачу и то крши 

основну замисао ЗЈН а то је конкурентност поступка и више понуђача. Молим вас да ми објасните 

како мислите да омогућите правном лицу које није са територије Р. Србије да учетвује у поступку 

ЈН  или да такав услов измените или преформулишете на пример на начин да понуђач може 

доставити изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понудио и да ће 

испоручивати оригиналне тонере све време трајања уговора.“ 

 

Одговор: 

 

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, 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 Републике Србије“, 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 члана76. став 6. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац остаје при свему из конкурсне документације. 

Питање: 

За компатибилне, неоригиналне тонере тражите сертификат ISO 29142-1. Тај сертификат 

има само једно предузеће у Србији а када се погледа  на сајту произвођача из Кине, од кога то наше 

предузеће које има тај сертификат увози тонере, тог сертификата нема, као што га нема на сајту 

ниједног произвођача компатибилних, неоригиналних тонера у свету.  Све се то лако може 

проверити на сајтовима произвођача: ORINK, RETECH ,STATIC CONTROL ,CLOVER .........  и 

вама је такође доступно да погледате. Молим да из тог разлога избаците ISO 29142-1  који не 

постоји ни код једног произвођача компатибилних тонера у свету или да макар поред њега 

допишете ИЛИ одговарајући. 

 

Одговор: 

 

Потребе Наручиоца нису везане за одређени бренд него за сам квалитет добара која су нам 

потребна, самим тим сертификација није везана ни за један бренд већ је намењена доказивању 

одређеног стандарда који се тиче производње, паковања и квалитета одређеног 

добра. Сертификацију врше сертификационе куће и сами стандарди су докази да ће Наручилац 

добити захтевани квалитет. Самим тим сви тражени стандарди су неопходни за тражена добра и 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

       

    Иван Трајковић с.р. 


