
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење 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 04.04.2016. године 

електронском поштом стигао допис потенцијалног понуђача.  

Понуђач може тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са  припремаљем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуда, Комисија је ипак одлучила да одговори понуђачу без обзира 

што је овај рок истекао. 

Понуђач је поставио питања следећег садржаја: 

 
 

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 следеће одговоре: 

1. Наручилац се заиста није јасно изразио када је навео да понуђач који је 

овлашћен за продају оригиналних тонера од стране представништва произвођача 

не може истовремено продавати и компатибилне тонере истог произвођача, а 

требало је да стоји да понуђач који је овлашћен за продају оригиналних тонера од 

стране представништва произвођача не може истовремено продавати и 

компатибилне тонере за штампаче истог произвођача.  

Уколико понуђач може истовремено продавати и оригиналне и 

компатибилне тонере може поднети понуду за све партије према упутству из 

конкурсне документације. 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број:  404-02-132/2016-11 

Датум: 06.04.2016. године 

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


_________________________________________________ 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

 Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

2. Наручилац је навео да је Понуђач дужан да уз понуду достави 

оригинално писмо произвођача тонера којим произвођач потврђује да се његова 

производња одвија у складу са наведеним сертификатима, а требало би да стоји 

„Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинално писмо произвођача тонера 

којим произвођач потврђује да се његова производња одвија у складу са са 

наведеним стандардима“.  

 Овај захтев наручиоца односи се на Партије 1 и 3 иако би се у случају 

компатибилних тонера ова потврда могла назвати „потврда о квалитету тонера“. 

 3. С обзиром да добра у Партији 2 нису тонери већ филмови за факс 

апарате, Понуђач није у обавези да доказује да ли се производња ових филмова 

одвија у складу са са наведеним стандардима, али је дужан да достави оригинал 

потврду произвођача или оригинал потврду представништва произвођача 

филмова или оригинал потврду овлашћеног дистрибутера којом се потврђује да су 

филмови које испоручује за све време током трајања уговора оригинални, односно 

произведени од стране произвођача опреме, као и да је Понуђач овлашћен за 

продају оригиналних филмова произведених од произвођача опреме за које се 

користе. 

  

 Имајући у виду наведено Наручилац је продужио рок за подношење 

понуда тако да уместо 08.04.2016. године до 12:00 часова, рок за подношење 

понуда истиче 11.04.2016. године у 12:00 часова. 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 11.04.2016. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


