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На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) заинтересованo лицe je, у писаном облику, за ЈНМВ 27/19 – Kaнцеларијски 

материјал  , поставило наручиоцу следећа питања:  

 

 

U skladu sa članom 63. ZJN ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), molimo Vas da nam 

blagovremeno date pojašnjenje konkursne dokumentacije.  

  

Naime, da li ste svesni da svojim zahtevom za dostavljanjem  “Potvrde proizvođača ili lokalne kancelarije 

proizvođača EPSON, predstavnistva na terittoriji Republike Srbije Kojom proizvodjač štanpača za koji 

se nabavlja dobro koji je predmet JNMV br 27/19   za teritoriju Republike Srbije za 2019. godinu” kršite 

važeći Zakon o javnim nabavkama I načela samog postupka. Osim što se ovako postavljenim zahtevom, 

krši član 10.  i član 12. ZJN i ograničava konkurencija u svakom smislu, sam zahtev pritom nije u logičnoj 

vezi sa predmetom javne nabavke.  

Logično je da tražite potvrde I ostalih proizvođaca ribona kao na primer FULMARK,ORINK koji proiyvode 

ribone za EPSON ,PRINTRONIX OLIMPYA kalkulatore i pisaće mašine  dok je sa druge strane tražena 

potvrda da je neko pravno lice partner za EPSON apsurd i ne dokazuje apsolutno ništa,već favorizujeta 

samo jednog ponuđača kojim može da ispuni te uslove, 

  

Molimo vas da u skladu sa članom 63. ZJN izmenite konkursnu dokumentaciju tako što ćete tražiti I 

potvrde drugih proiyvođačadva  opreme I na taj način legitimno zaštititi interese Naručioca I ujedno 

obezbediti poštovanje načela obezbeđivanja konkurencije I jednakosti ponuđača. 

  
 
Одговор Комисије за јавну набавку  
 

Наручилац је у свему поступио у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник 

РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  пре свега чланом 76. Закона као и начелима самог 

поступка и стога у свему остаје при захтевима из конкурсне документације.  Наручилац 

напомиње да је конкурсна документација сачињена  тако да одговара стварним 

потребама наручиоца и да су дефинисани  минимални захтеви, које потенцијални 

понуђачи морају да испуне а да су притом у свему поштовани важећи прописи. 

Наручилац свим дефинисаним захтевима штити своје интересе, своју опрему захтевајући 

доказе да понуђено добро задовољава минимум квалитета  јер би све супротно било 

несавесно трошење јавних средстава. 

 

Панчево, 26.09.2019.                 Комисија 
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