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Предмет: Појашњења са најавом измене конкурсне документације и новим роком за достављање 

понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: 
Канцеларијски материјал, 

 ЈН број 23/20 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), достављамо питања понуђача на конкурсну документацију у отвореном поступку 
са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: Канцеларијски материјал, ЈН број 
23/20 
 
ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:  
 
Везано за јавну набавку канцеларијског материјала – ЈН број 23/20 и спецификацију дату у 
конкурсној документацији за 2020., 2021. и 2022.годину, под тачком 41 наводи се: 
 
-          ПАПИР, А4/80гр/500л у количини од 150 рисева – 2020.година 
 
-          ПАПИР, А4/80гр/500л у количини од 1.000 рисева – 2021.година 
 
-          ПАПИР, А4/80гр/500л у количини од 750 рисева – 2022.година 
 
За наведени папир истакнути су посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуда и то 
оригинал потврда произвођача о техничким карактеристикама, потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица произвођача и насловљен на Наручиоца (Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије) и предметну набавку. С обзиром да се ради о количинама папира које се могу 
набавити/купити у малопродајним објектима, овај захтев је веома неуобичајен за тако малу количину 
робе.На претходном тендеру крајем 2019-те године, ми смо понудили фото-копир папир фабрике, 
која је у том тренутку производила папир са захтеваним карактеристикама и могла да нам изда 
тражену потврду. Међутим, са избијањем пандемије корона вируса, ради рационализације 
производње, фабрика је престала да производи фото-копир папир премиум квалитета, те из тог 
разлога не можемо да понудимо ту врсту папира. На тржишту Србије постоји још само један бренд 
папира чија техничка спецификација у потпуности одговара спецификацији захтеваној са ваше 
стране. Наш захтев упућен ексклузивном дистрибутеру да нам у складу са вашим захтевом изда 
оригинал потврде о техничким карактеристикама насловљен на вас (Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије) и предметну набавку, је одбијен уз образложење да је захтевана потврда 
ексклузивно резервисана за одрђену фирму, која ће такође бити учесник овог тендера. Имајући у 
виду новонасталу ситуацију у којој фабрика више не производи папир премиум квалитета, а да за 
други бренд не можемо да обезбедимо тражену потврду о техничким карактеристикама из горе 
наведених разлога, сматрамо да је истицањем овог захтева озбиљно нарушено начело 
конкурентности које треба да омогући учешће што већег броја понуђача. 
 
 



После свега наведеног, молимо вас да или: 
-          Одустанете од захтева за издавање потврде произвођача, поготово што се ради о веома малој 
количини папира или 
-          Проширите листу  фото-копир  папира који спадају у исту класу папира по квалитету, а који 
омогућавају ширем кругу понуђача да испуне услов из конкурсне документације, тј. да доставе 
потврду произвођача. Такође, напомињемо да одступања за техничке карактеристике од задатих 
параметара +/- 2%,  коју сте овог пута уврстили, има смисла код свих параметара, осим код 
храпавости, где су разлике далеко веће. 
Надамо се да ћете наш аргументовани захтев за измену конкурсне документације у делу који се 
односи на фото-копир папир прихватити, јер би се тиме омогућило учешће већег броја понуђача и 
обезбедило начело конкурентности јавне набавке. 
 
 
 
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  Имајући у виду 
новонасталу ситуацију са проглашењем пандемије корона вируса наручилац прихвата предлог да се 
измени конкурсна документацију тако да није неопходно да се достави потврда произвођача о 
техничким карактеристикама, потписана и оверена од стране овлашћеног лица произвођача 
насловљена на наручиоца за предметну набавку. Већ је неопходно понудити и касније испоручити 
тражени артикал са траженим техничким карактеристикама уз дозвољена одступања ±2% у 
димензијама.  
      
 
 
Узимајући у обзир садржину питања и примедби осталих потенцијалних понуђача, 
наручилац овом приликом обавештава да је у току израда нове конкурсне докуметације са 
изменама у предметном поступку јавне набавке на којима ће понуђачи достављати своје 
понуде, а све у циљу да би се омогућила што већа конкуренција и једнак положај 
заинтересованих понуђача у складу са Законом о јавним набавкама.  
 
Такође, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и благовремено објавити 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда, у складу са чланом 63. став 5. Закона о 
јавним набавкама.     
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
            


