
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и продужење рока за јавну 

набавку број 404-02-132/2016-11 

 

У вези поступка јавне набавке број 404-02-132/2016-11 за доделу уговора о 

набавци тонера, редни број 1.1.2.,  за коју је позив објављен на Порталу Управе за 

јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца 

www.uzb.minpolj.gov.rs 28.03.2016. године,  Наручиоцу је, дана 30.03.2016. године 

електронском поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним 

питањима следећег садржаја: 

 
“Kao jedan od ucesnika u jn Uprave za zajedničke poslove rep.organa I kao neko ko 

zna u kojoj fazi je postupak, a u fazi je s obzirom da je otvoren a I podeljen u veliki broj 
partija(razdvojeni originalni I kompatibilni toneri ,kao I brendovi)kada nece moci da bude 
ponistena cela jn vec  možda samo jedan broj partija oko kojih se I vodi rat(HP I LEXMARK 
ORIGINALI) DA u skladu sa zakonom o jn clan 9.10. I 12. podelite vaš postupak u dve partije –
partija 1.originalni toneri  partija 2.kompatibilni toneri 
 

Razlozi zasto to treba da uradite 
1.Verovatno je da  ce biti zahteva za zastitu prava ali za Originalne tonere  
2.Preduzeca koja su ucesnici su specijalizovana ili za originalne ili za kompatibilne 

tonere I cesto nije ni moguce da preduzece koje je distributer originalnih tonera bude I 
distributer kompatibilnih tonera 

3.Kada su u pitanju originalni toneri vi nemate pravo da ponudjace teritorijalno 
ogranicavate da moraju da imaju potvrdu domacih distributera kad se toneri regularno uvoze,I 
svako ko ima sredstava može da ih uveze I da dokaže njihovu originalnost tako sto će priložiti 
JCI obrazac iz koga se vidi da su originalni,da su regularno uvezeni I da je za njih placen pdv I 
carina  OSIM ako vi imate sumnju u rad Ministarstva finansija Uprava carina I njihovog odeljenja 
za sprecavanje uvoza falsifikata.” 

 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном 

документацијом, Комисија је припремила измену конкурсне документације која је 

објављена на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  као и на 

интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs истовремено са овим 

обавештењем. 

Наручилац је контактирао представништво произвођача опреме и утврдио 

да је основан предлог понуђача да се набавка подели на партије, из разлога што, 

како нам је објашњено у представништву произвођача, понуђач који је овлашћен 

за продају оригиналних тонера од стране представништва произвођача не може 

истовремено продавати и компатибилне тонере истог произвођача. Сходно 

наведеном Наручилац је одлучио да набавку подели на следеће три партије: 

 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број:  404-02-132/2016-11 

Датум: 31.03.2016. године 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.uzb.minpolj.gov.rs/


_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

1. Партија-  Оригинал тонери за Lexmark уређаје.  

2. Партија-  Оригинал тонери за Panasonic уређаје.  

3. Партија-  Компатибилни  тонери.  

  

 У вези са наводима понуђача да Наручилац територијално ограничава 

понуђаче, Наручилац напомиње да нигде у конкурсној документацији није навео 

да понуђач мора имати потврду домаћих дистрибутера, већ да је Понуђач за 

територију Србије овлашћен за продају оригиналних тонера произведених од 

произвођача опреме за које се користе, што не искључује могућност да је понуђач 

овлашћен и за друге територије, нити условљава понуђача од кога је овлашћен. 

 Наручилац је свакако изменио овај захтев, како понуђачи не би били 

доведени у заблуду. 

 

 Имајући у виду наведено Наручилац је продужио рок за подношење 

понуда тако да уместо 07.04.2016. године до 12:00 часова, рок за подношење 

понуда истиче 08.04.2016. године у 12:00 часова. 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 08.04.2016. године у 13:00  часова 

у просторијама Управe за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 4.спрат, 

канцеларија број 416, уз присуство овлашћених представника понуђача.  
 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                 

                                                                                                 КОМИСИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


