
Pitanje: 

 za JNMV 01/16  KANCELARIJSKI MATERIJAL, objavljen na portalu javnih nabavki 
29.12.2015. kao dodatni uslov definiste sledece: 

Достављањем ауторизације, потврде или гаранције произвођачевог представништва- 
канцеларије за територију Србије, којом произвођач штампача за који се набавља тонер 
који је предмет ове јавне набавке, гарантује да је понуђени тонер оригиналан. Захтевана 
оригинал ауторизација, потврда или гаранција мора бити насловљена на наручиоца, да 
подржава понуђача за учешће у поступку предметне јавне набавке (за HP и LEXMARK 
тонере). 
 
Ovim dodatnim uslovima orekrsili ste clan 76.stav6 ZJN 

1. Naručilac je prekršio član 76. stav 6 ZJN time što je odredio eliminišući i 
diskriminatorni uslov time što u dodatnim uslovima traži dostavu ovlašćenja za 
tačno navedenu nabavku na ime naručioca: „Ponuđač je u obavezi da uz ponudu 
. dostavi I Достављањем ауторизације, потврде или гаранције произвођачевог 
представништва- канцеларије за територију Србије, којом произвођач штампача за 
који се набавља тонер који је предмет ове јавне набавке, гарантује да је понуђени 
тонер оригиналан. Захтевана оригинал ауторизација, потврда или гаранција мора 
бити насловљена на наручиоца, да подржава понуђача за учешће у поступку 
предметне јавне набавке (за HP и LEXMARK тонере).  

2.   

Član 76. stav 6 jasno kaže da “Naručilac određuje uslove za učešće u postupku 
tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom 
javne nabavke” 

U dosadasnjim iskustvima gde je narucilac zahtevao ovlascenje ili autorizaciju 
REPUBLICKA KOMISIJA ZA ZASTITU PRAVA PONUDJACA, usvajala je u celosti 
nase zahteve i zahtevala od narucioca da izvrsi izmenu tenderske dokumentacije uz 
naknadu nasih troskova 80.000,00 rsd + 40.000,00 troskovi naseg advokata. 

Iz ovog razloga upozoravamo Vas na diskriminatorski uslov iz tenderske dokumentacije 
kako nebismo dosli u situaciju da svoja prava ostvarujemo pred RK ZA ZASTITU 
PRAVA PONUDJACA. 

 Prilog je poslednje resenje RK koje Vam saljemo u attach-u. 

 

 

 



Одговор: 

Услови су у потпуности везани за конкретну јавну набавку и предмет јавне набавке. 

Дефинисани услов за који тврдите да је дискриминаторски и није примењив за ову јавну 
набавку, по нашем мишљењу је неопходан из следећих разлога: 

   Наручилац се не може прилагођавати понуђачима који нису у могућности да докажу да 
су тонере  прибавили легално на тржишту кроз произвођачев дистрибутивни канал, нити 
могу да као доказ прибаве потврду оригиналности тонера, што по оцени наручиоца не 
значи да је предметном конкурсном документацијом извршена дискриминација, нити је 
ограничена конкуренција и једнакост међу понуђачима већ за нас овакав услов претставља 
сигурност да ће испоручени тонери бити одговарајућег квалитета.Наручилац се определио 
за набавку оригиналних тонера, из разлога што се на   тржишту Србије, према наводима 
компанија које су произвођачи уређаја за које се  тонери користе, појављује све више 
фалсификата (тонера за штампаче који изгледају као оригинални, али то нису), као и 
рефилованих и ремонтованих касета са тонерима јако лошег   квалитета. Будући да се на 
домаћем тржишту појављује све већи број „фалсификата“ који су лошијег квалитета и који 
као такви не испуњавају услове поузданости предвиђене произвођачком спецификацијом, 
из тог разлога је, у складу са  препоруком произвођача опреме, предвидео достављање 
доказа-ауторизације произвођача опреме или његовог представништва. Наведени доказ је 
прописан ради додатне заштите да  ће у конкретној јавној набавци бити понуђени 
оригинални тонери с обзиром да је реч о доказу којим произвођач гарантује да ће бити 
понуђени оригинали.Како  велики број компанија у Републици Србији има могућност да 
понуди оригиналне тонере произвођача опреме, поседовање важеће  ауторизације  издате 
од стране произвођача тонера или представништва произвођача тонера за подручје  РС 
којом се потврђује да  су тонери које понуђач  нуди оригинални, у конкретном случају не 
може представљати основ за дискриминацију и ограничавање конкуренције међу 
понуђачима,те се не може говорити о повреди члана 76. ЗЈН.У постављању захтева који се 
морају испунити да би се учествовало у поступку, наручилац није обавезан да их 
дефинише тако да ове захтеве може да испуни свако од правних или физичких лица 
заинтересованих за закључење предметног уговора, већ је потребно да исте одреди тако да 
буду у складу са његовим потребама, а да при том постоји довољан број понуђача који 
може да их испуни, што код предметне набавке и постоји.. 

Као што је у КД и наглашено, због специфичности и квалитета апарата (машина) које 
Наручилац поседује, тонер касете које су предмет набавке, обавезно морају бити 
оригинални производи произвођача опреме (штампача). Члан 76.омогућава дефинисање 
 услова којим ће наручилац заштитити своје интересе,а обзиром на учестале злоупотребе 
понуђача са нуђењем  оригиналних тонера,Наручилац остаје при својим захтевима. 

 


