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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

у поступку јавне набавке мале вредности број 3-4/2015-2 
 

Предмет: Одговор Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-4/2015-2 (Образована 
Решењем број 3-4/2015-3) на Захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде oд 12.03.2015. године. 
 

Поводом приспелог Захтева за додатним  информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку разног канцеларијског материјала и тонера, број 3-
4/2015-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12 и 14/15), достављамо Вам одговор: 
 

Питање:  
“Поштовани, 
С обзиром да Закон о јавним набавкама дефинише да у поступку јавне набавке могу 
учествовати домаћа и страна правна лица, а како ви кажете да је понуђач дужан да на позив 
наручиоца достави важећу потврду издату од стране произвођача тонера или представништва 
произвођача тонера за подручје Републике Србије којом се потврђује да су тонери које 
понуђач нуди оригинални и да потврда буде насловљена на наручиоца, желим да вам скренем 
пажњу на следеће ситнице око јавне набавке и Закона о ЈН. У европским земљама одакле се 
увозе оригинални тонери не постоје документи које ви тражите. Такви документи су измишљени 
у Србији да би се елиминисала конкуренција и учешће у јавним набавкама предузећа која 
сама увозе оригиналне тонере. Ви сами можете сада да назовете такозвана представништва 
произвођача и да купите шта год пожелите а они ће се искрено томе обрадовати. Свако 
предузеће у Србији такође може да назове представништво произвођача и да купи шта год 
жели а они ће се још више обрадовати. Дакле с обзиром на Закон о јавним набавкама и с 
обзиром на чињеницу да ја као увозник оригиналних тонера из Европске уније могу да 
доставим мој уговор о Пословно техничкој сарадњи са компанијом из Европске уније и могу 
да доставим ЈЦИ образац наше царине у коме се јасно види шта сам, колико пута у току ових 
20 година и у којим количинама увезао од оригиналних тонера и за то платио држави царину 
и ПДВ да избаците овај бесмислени део око канцеларија произвођача или њихових 
представништава, односно да га оставите онима који на тај начин желе да раде и даље и да се 
договарају са канцеларијама и даље иако канцеларије произвођача у Србији нити увозе 
тонере а на жалост врло често не знају ни како тонер изгледа јер неће нажалост ни слике да 
погледају. 
 

Одговор:  
У складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број 3-4/2015-2 
потврду не достављате уз понуду. Дискреционо је право наручиоца да је тражи, али тек 
приликом оцене понуда. Уколико се то деси, понуђачима ће бити остављено довољно 
времена да такву потврду обезбеде, а сама потврда нема посебну форму сем да треба да гласи 
на име понуђача и да је насловљена на наручиоца, и тиме је понуђачу олакшано да је 
обезбеди. Уколико је Уговор који спомињете важећи, а такође доказује да су тонери које 
нудите оригинални, исти ће бити прихваћен као релевантан доказ. 

 
 

Комисија за јавну набавку 3-4/2015-3 
Доставити: 

- Заинтересованом лицу 
Објавити: 

- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs  и  

- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs 


