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ПРЕДМЕТ:  Одговор на захтев за изменом и појашњењем конкурсне документације, ЈНМВ 11/20 – 

Канцеларијски материјал 
 
        Наручилац је дана 11.06.2020. године, путем електронске поште примио захтев за додатним 
информацијама везан за конкурсну документацију за поступак јавнe набавкe мале вредности – 
Канцеларијски материјал ЈНМВ 11/20, које гласи: 

 
 

“ Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije – javna nabavka br. JNMV 11/20 

Poštovani, 

 U konkursnoj dokumentaciji naveli ste da je ista sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 

124/2012, 14/2015 i 68/2015). Međutim, čitajući istu ne dolazimo do tog zaključka, zapravo, upravo suprotno, kršite osnovna načela 

postupka I članove 10. I 12. Zakona o javnim nabavkama, tačnije načelo obezbeđivanja konkurencije I načelo jednakosti ponuđača . 

Naime, kao jedan o dodatnih uslova zahtevate da ponuđači dostave autorizaciju proivođača OKI štampača. Sa strane Vaše potrebe za 

tim dolazimo do zaključka da su I one promenljive jer u prethodnom istu niste zahtevali, verovatno imajući u vidu 2 stavke u celoj 

specifikaciji gde zahtevate dobra proizvođača OKI  . Tako da se potrebne autorizacije menjaju pretpostavljamo kako jedan ponuđač 

na tržištu zahteva. Dolazimo do zaključka da je cilj ovako postavljenog zahteva da se konkurencija ograniči na jednog dobavljača 

koji sam diktira uslove konkursne dokumentacije, međutim nažalost, to nije dozvoljeno Zakonom o javnim nabavkama. 

Najlepše Vas molimo izmenite konkursnu dokumentaciju, da odustanete od zahteva za navedenom autorizacijom, koja nije u cilju 

zaštite interesa naručioca, već, evidentno u cilju ograničavanja konkurencije I favorizovanja jednog ponuđača. 

Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u skladu sa svim navedenim i ispravite učinjene povrede postupka I važećih 

propisa. U suprotnom bićemo prinuđeni da podnesemo zahtev za zaštitu prava. 

Molimo Vas da u skladu sa ZJN potvrdite prijem ovog mejla. 

S'poštovanjem” 

  
        
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 
        

       Наручилац је навео услове у складу са својим потребама и остаје при наводима из конкурсне 
документације и техничке спецификације, из разлога што су набављени штампачи који подлежу 
гаранцији од 24 месеца, па је самим тим неопходно да се набаве нови оригинални тонери. По 
нашим сазнањима ОКИ као и други произвођачи имају више продаваца, тако сматрамо да нису 
учињене повреде поступка и важећих прописа. 
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