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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом - за јавну набавку 

добара-канцеларијског материјала, у поступку јавне набавке мале вредности, број 

ЈНМВ 06/20 

 

На основу члана 54. став 13. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац доставља одговор на питања потенцијалног понуђача: 

Питањe: 

Занима нас чему Вам служи документ ауторизација за фотокопир папир насловљена на 
наручиоца. Ви можете да тражите сертификат папира, тај исти сертификат преведен од 
судског преводиоца оверен печатом и потписом и то Вам је лична карта на којој пишу све 
карактеристике фотокопир папира.Такође тражите узорак папира, пошто само једна врста 
папира има те карактеристике и Вама је врло познато како тај папир изгледа јер сте и 
прошле године тражили папир са тим карактеристикама.То је у реду и у складу са ЗЈН. 
Чему онда служи та ауторизација, ми Вас не разумемо? 
Ајте да предпоставимо да можда мој теча не увози тај фотокопир папир па само ауторизацију 
даје једној фирми, шта се онда дешава нико од нас понуђача не може да учествује на Вашем 
тендеру већ то може само течин пулен. Да ли сте о томе размишљали? 
Не знам да ли Ви свесно или несвесно кршите ЗЈН повређујући чланове број Члан 5, Члан 7, 
Члан 9. 
Ви имате нашу меницу за добро извршење посла и у чему је ту проблем. Наша обавеза је да 
испоручујемо робу по узорку. 
Да ли Ви мислите да су сви остали понуђачи луди и да им та прича није позната, ово 

почиње да превазилази ствари доброг укуса. Да ли сте Ви свесни да тиме сужавате 

конкуренцију и појављује се само један понуђач на тендеру и може да даје цене које год 

пожели јер других понудача неће бити. Питамо се да ли се то ради свесно или несвесно. 
Погледајте молим Вас колико је понуда било на Вашем тендеру од прошле године са 
ауторизацијом која је тражена. Ја ћу вам рећи само једна понуда, а колико је ранијих година 
било понуђача и то ћу Вам рећи најмање три понуђача. Тако вашом документацијом нас 
остале понуђаче терате да се обратимо ревизији Министарства просвете у Немањиној да се 
позабаве овим што за нас већ представља проблем. Пустили смо вас једну годину, другу 
годину ово почиње верујте да смета. Са оваквом конкурсном документацијом изабрани 
понуђач је познат јер ће он само учествовати на тендеру. 
Да ли мислите да исти папир за фотокопирање боље копира онај са ауторизацијом него онај 
без ауторизације. И да ли овај без ауторизације штети машини. Ми се искрено надамо да 
сте несвесно то ставили предпостављамо слушајући инструкције појединог понуђача 
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пошто је текст образложења због чега ауторизација у 90°/ потпуно сличан. Србија треба 
да уђе у Европу, а са оваквим додатним условима сигурно неће ући. Ми се надамо да сте 
разумели наше питање и допис. Пошто ово постаје пракса бићемо принуђени да заштитимо 
наше интересе код надлежних институција у Србији. 

 

 

Одговор: 

1. Сваки документ потписан и оверен од стране овлашћеног лица произвођача фотокопир 

папира (преведен на српски језик), а којим се недвосмислено доказује да понуђени папир 

А4 и А3 формата испуњава сваку од захтеваних техничких карактеристика, наведених у 

Одељку 3. Конкурсне документације, је прихватљив за Наручиоца.  
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