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08/3 бр. 404-1-36/2010 
19.11.2020. године 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације у поступку јавне набавке 
Канцеларијског материјала за потребе РФЗО, ЈН број 404-1-101/20-45. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 16.11.2020. 
Наручиоцу, електронском поштом, са захтевом за појашњењем Конкурсне документације. 
Захтев заведени код Наручиоца под бројем 404-1-36/20-7, дана 16.11.2020. 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 1: 
7.Технички капацитет. 
За све Партије:да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има 
имплементиране стандарде: 
- SRPS ISO 9001:2015 (систем управљања квалитетом) 

- SRPS ISO 14001:2015 (систем управљања заштитом животне средине) и 

- SRPS ISO 45001:2018 (систем управљања безбедношћу и здрављем на раду). 
СРПС ИСО 45001 је систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. Прелазни период 
за примену стандарда SRPS ISO 45001 у организацијама које имају успостављене системе 
према захтевима стандарду OHSAS 18001, износи три године (до 5. априла 2021), после чега 
престају да важе сертификати издати према стандарду OHSAS 18001. Како још увек није 
истекао период за примену стандарда SRPS ISO 45001 а понуђачи поседују стандард OHSAS 
18001 молимо наручиоца да пропише у конкурсној документацији СРПС ИСО 45001 или 
OHSAS 18001.  
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 
Наручилац је у конкурсној документацији у делу УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЗА 
ПАРТИЈУ 3, прописао: 
Као доказ тражених карактеристика уз понуду за фотокопир папир А4/А3 потребно је 
доставити: Исправу (Технички лист) којом се потврђује да понуђени папир испуњава тражене 
карактеристике и Потврду произвођача (Овлашћење или други одговарајући документ) да је 
понуђач овлашћен да продаје папир који нуди.  
Исправа (Технички лист) за ставку 1 - Фотокопир папир А4 80 gr и ставку 2 - Фотокопир 
папир А3 80±3 g мора бити оверен од стране произвођача понуђеног папира чиме произвођач 
потврђује да понуђани папир испуњава захтеве прописане Техничком спецификацијом:  
 
Фотокопир папир А4 80 gr  
- CIE белина (ISO 11475) минимум 169  
- Опацитет (непрозирност) (ISO 2471) минимум 95%  
- Дебљина (ISO 534) минимум 110μm  
- Храпавост (ISO 8791/2) максимум 120  
- UV белина (ISO 2470-2) од 112  
- Влажност (ISO 287) од 3,5 до 4% ml/m  
рис од 500 листа  
Фотокопир папир А3 80±3 g  
- CIE белина (ISO 11475) минимум 169  
- Опацитет (непрозирност) (ISO 2471) минимум 95%  
- Дебљина (ISO 534) минимум 110μm  
- Храпавост (ISO 879122) максимум 120  
- UV белина (ISO 2470-2) од 112  
- Влажност (ISO 287) од 3,5 до 4% ml/m  
- рис од 500 листа  
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Исправа (Технички лист) и Потврда/Овлашћење произвођача понуђеног папира могу бити 
достављени у фотокопији.  
Наручилац ће у поступку стручне оцене понуда прегледати достављене узорке упоређивањем 
садржине Декларације производа/Техничког листаса захтевима из Техничке спецификације и 
на тај начинутврдити да ли исти одговарају траженим захтевима. 
 
Услов да понуђач поседује Потврду произвођача (Овлашћење или други одговарајући 
документ) да је повлашћен да продаје папир који нуди, није у логичкој вези са предметом јавне 
набавке и у супротности је са основним начелима из области јавних набавки – начелом 
обезбеђења конкуренције и начелом једнакости понуђача.  
Чланом 3. ст. 1. тач. 32) ЗЈН-а одговарајућа понуда дефинисана је као понуда која је 
благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. 
Дакле, понуђач је дужан понудити оно што је наручилац у својим техничким спецификацијама 
захтевао. У зависности од предмета набавке, понуђач некада мора располагати и посебним 
одобрењима регулаторних тела (дозвола надлежног органа – обавезан услов из члана 75. ст. 
1. тач. 5) ЗЈН-а), без којих не може прометовати одређени предмет набавке, а самим тим ни 
понудити то добро у поступку јавне набавке. Такође, одређене предмете набавке могу 
понудити само носиоци (пре свега, интелектуалних) права над њима, те је у тим случајевима 
конкуренција ограничена на она лица која располажу тим правима (изворно или изведено кроз 
права делегирана од стране носиоца). 
Потврда произвођача када је реч о добрима  која су предмет јавне набавке је непотребна и 
значајно угрожава начела обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача, а с тим у вези и 
начело економичности јавних набавки. 
Притом, ни сама потврда произвођача не представља гаранцију да ће изабрани понуђач 
испоручивати добра која су предмет потврде. У том смислу, изабрани понуђач закључењем 
уговора преузима ту обавезу, а самим тим и одговорност за испоруку добара која не одговара 
захтеваној (и понуђеној), како према наручиоцу (средства обезбеђења за добро извршење 
посла, механизми уговорне заштите наручиоца, негативна референца…), тако и шире 
(евентуалне казнене одредбе због кршења позитивних прописа). 
Неоснован је захтев да понуђач у понуди достави потврду произвођача да је овлашћен да 
продаје папир који нуди, ако се захтевано добро може набавити на отвореном тржишту и ако у 
поступку јавне набавке може да га понуди свако лице које се налази у дистрибутивном ланцу – 
увозник, дистрибутер, званични партнер, продавца на велико и мало. Ако понуђач понуди 
добро у складу са захтевима из конкурсне документације за наручиоца је небитно да ли је он 
поседује потврду произвођача/овлашћење или други одговарајући документ као доказ да је 
овлашћен да продаје папир који нуди.  
На начин прописан у конкурсној документацији наручилац заговра институт специјалног 
одобрења од једног лица (произвођача) и на тај начин му је доделио могућност арбитрирања у 
поступку, јер од његове воље да неком лицу изда потврду зависи и могућност учешћа у 
поступку, односно добијање конкретног уговора.  
Чланом 10. Закона о трговини прописано је „Трговина је привредна делатност која 
представља скуп пословних активности у вези са набавком и продајом робе, као и пружање 
услуга са циљем остваривања добити. 
Трговина се обавља као: 
1) трговина на велико и 
2) трговина на мало и пружање услуга потрошачима“. 
Чланом 4. Закона о трговини прописано је „Трговина се на тржишту обавља слободно. 
Забрањена су ограничења слободе обављања трговине. 
Изузетно ограничење слободе трговине може се привремено увести на начин и под 
условима прописаним законом. 
 
Чланом 5. Закона о трговини прописано је „Трговци су равноправни и имају једнак правни 
положај на тржишту. 
Забрањен је сваки облик дискриминације у погледу услова за обављање трговине или 
нарушавања равноправности трговаца на тржишту“. 
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Имајући у виду одредбе Закона о трговини може се утврдити да је трговина привредна 
делатност која представља скуп пословних активности у вези са набавком и продајом робе, као 
и пружањем услуга, да се може обављати на велико и мало и да сви трговци имају једнак 
правни положај на тржишту. На начин прописан у конкурсној документацији наручилац 
елиминише понуђаче који трговину обављају на велико или мало а који нема потврду 
произвођача фотокопир папира већ има уговорни однос са овлашћеним увозником или 
дистрибутером, да учествује у предметном поступку јавне набавке и ако може квалитетно и у 
складу са одредбама оквирног споразума и уговора да реализује предметну јавну набавку.  
При том документ у виду подршке произвођача губи сваки значај јер понуђачу подршка није 
потребна у том смислу – у супротном доводи у питање своје способности да реализује 
уговорне обавезе. Наручилац предност даје понуђачима који су који поседују потврду 
произвођача добра док неосновано елиминише понуђаче који нуде добра у складу са 
техничким карактеристикама. 
Сходно одредбама ЗЈН-а наручилац користи механизме за осигурање  поузданог предмета 
набавке прописивањем техничких карактеристика добра које је предмет јавне набавке. 
Техничке спецификације се не односе на понуђаче, већ (у конкретном случају) на добро 
(опрему) која се има испоручити приликом реализације будућег уговора, те с тим у вези, 
наручилац (кад је то оправдано) може од понуђача захтевати да уз понуду достави узорке 
добара који су предмет набавке, а пуну усаглашеност захтеваног – понуђеног и испорученог 
установљава кроз контролу извршења уговора. Наручилац је у предметном поступку јавне 
набавке захтевао од понуђача да достави узорке на основу којег ће оценити техничке 
карактеристике понуђеног добра. Докази достављени од стране произвођача понуђеног добра, 
нису од значаја за реализацију јавне набавке и нису гаранција квалитета понуђеног добра.  
 
Наручилац је у конкурсној документацији у члану 9 модела оквирног споразума и члану 8. 
Модела уговора,  прописао обавезу достављања средстава финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла, а у члану 10. Оквирног споразума и у члану 6 модела уговора   Уговорну 
казну у случају да понуђач закасни са испоруком добара на начин и под условима прописаним 
моделом оквирног споразума и уговора.  
Издавалац потврде – произвођач није у уговорном односу са наручиоцем већ је то понуђач - 
добављач који својим средствима обезбеђења и уговорним обавезама гарантује да ће 
испоручити добро тражених карактерстика прецизно дефинисано техничким спецификацијама, 
што је још један доказ да је неосновано захтевати доказе који се односе на произвођача 
добара. Потписивањем модела оквирног споразума и модела уговора понуђач се саглашава да 
добра испоручи у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Члан 10. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је 
могуће већу конкуренцију. 
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 
спецификација и критеријума“. 
 
Члан 12. ЗЈН  прописано је „Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке 
обезбеди једнак положај свим понуђачима. 
 
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, 
предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би 
произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач“. 
 
Чланом 76. ставом 6. ЗЈН прописано је «Наручилац одређује услове за учешће у поступку 
јавне набавке тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са 
предетом јавне набавке». 
 
Прописани захтев није у логичкој вези са предметом јавне набавке, ограничава конкуренцију и 
нарушава начело једнакости понуђача, што представља повреду члана 76. Става 6. ЗЈН а у 
вези са чланом 10 и 12. ЗЈН. 
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Молимо наручиоца да Потврду произвођача (Овлашћење или други одговарајући 
документ) да је понуђач овлашћен да продаје папир који нуди,  избрише из конкурсне 
документације јер захтев наручиоца није у складу са одредбама Законом о јавним 
набавкама. 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 3: 
Наручилац је у конкурсној документацији прописао следеће техничке карактеристике папира 
који је предмет партије 3: 
Фотокопир папир А4 80 gr  
.- CIE белина (ISO 11475) минимум 169  
- Опацитет (непрозирност) (ISO 2471) минимум 95%  
- Дебљина (ISO 534) минимум 110μm  
- Храпавост (ISO 8791/2) максимум 120  
- UV белина (ISO 2470-2) од 112  
- Влажност (ISO 287) од 3,5 до 4% ml/m  
- рис од 500 листа  
 
Фотокопир папир А3 80±3 g  
- CIE белина (ISO 11475) минимум 169  
- Опацитет (непрозирност) (ISO 2471) минимум 95%  
- Дебљина (ISO 534) минимум 110μm  
- Храпавост (ISO 879122) максимум 120  
- UV белина (ISO 2470-2) од 112  
- Влажност (ISO 287) од 3,5 до 4% ml/m  
- рис од 500 листа 
 
Захтеване техничке карактеристике за Папир А4 и папир А3 упућују на једног произвођача и то 
на NAVIGATOR. Упоредним прегледом техничких карактеристика датих у конкурсној 
документацији и извода из каталога  произвођача папира NAVIGATOR може се утврдити да су 
техничке карактеристике идентичне. 

Техничке карактеристике захтеване конкурсном 
документацијом  

Техничке карактеристике произвођача 
папира NAVIGATOR 

Дебљина (микрона) ISO 534 – 110 μm Thickness -110 μm 

CIE белина (ISO 11475) минимум 169  Whitеness - 169 

Опацитет (непрозирност) (ISO 2471) минимум 95%  Opacity% -95,0 

Храпавост (ISO 8791/2) максимум 120  Roughness Bendtsen ml/min -120 

 
Доказ: Извод из каталога произвођача NAVIGATOR за папир формата А4 и А3.  
Члан 10. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је 
могуће већу конкуренцију. 
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 
преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 
спецификација и критеријума“. 

Из напред наведеног може се утврдити да је наручилац  прописао дискриминаторске техничке 
карактеристике папира, на тај начин што је техничке карактеристике прилагодио производу 
одређеног произвођача папира. Ни један папир осим папира произвођача Навигатор нема 
збирно све захтеване техничке карактеристике. То доказују техничке карактеристике папира А 
класе као и папир произвођача NAVIGATOR, који су произведени у реномираним  фабрикама 
Mondi i International paper.  Понуђачи који нуде папир А класе доле наведених произвођача који 
би задовољио објективне потребе наручиоца онемогућени су да учествују у предметном 
поступку јавне набавке из разлога што је наручилац прописао техничке карактеристике тако да 
даје предност само једном произвођачу.  Увидом у доле наведене техничке карактеристике 
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папира може се  утврдити да се ради о квалитетном папиру, исте класе захтеване конкурсном 
документацијом: 

Како је наручилац техничке карактеристике за папир формата А4 и А3 прилагодио производу 
одређеног произвођача, на начин који је супротан одредбама члана 10. ЗЈН, ограничио је 
конкуренцију и фаворизовао одређеног произвођача/ понуђача, а онемогућио учешће осталих 
понуђача да учествују у предметном поступку јавне набавке. Захтеване техничке 
карактеристике не омогућавају да неко од понуђача који понуди добро са другачијим техничким 
карактеристикама на пример Thickness 104, Roughness Bendtsen ml/min 100, Opacity% 93, CIE 
Whitеness 166,  буде оцењено као одговарајуће.  На начин прописан у конкурсној документацији 
наручилац је техничким карактеристикама ограничио конкуренцију и елиминисао понуђаче који 
су компетентни да реализују јавну набавку, да учествују у предметном поступку јавне набавке.  
У поступку сачињавања конкурсне документације наручилац је занемарио да је диспозиција 
наручиоца у одређивању техничких карактеристика ограничена принципом непристраности и 
објективног приступа при дефинисању постојећих реалних потреба, као и дефинисању 
техничких карактеристика којима ће се обезбедити да такве потребе буду испуњене. 
Опредељење наручиоца да предметну јавну набавку спроведе у отвореном поступку, указује да 
сходно одредби члана 10. ЗЈН наручилац има дужност да обезбеди конкуренцију која у овом 
најтранспарентнијем  поступку мора бити испољена и са становишта техничких спецификација.  
Из напред наведених доказа може се видети да више реномираних произвођача папира не 
могу испунити дефинисане техничке захтеве папира. Реномирани произвођачи папира могу да 
понуде папир техничких карактеристика прихватљивих за наручиоца али су прописаним 
техничким карактеристикама елиминисани да учествују у предметном поступку јавне набавке.  

Чланом 72. Ставом 2. ЗЈН прописано је да наручилац не може у конкурсној документацији да 
назначи били који робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу. Имајући у 
виду напред наведене техничке карактеристике може се утврдити да не наручилац поступио 
супротно члану 72. Ставу 2. ЗЈН када је приликом дефинисања техничких карактеристика 
добра захтевао техничке карктеристике одређеног произвођача.   
Из свега напред изнетог може се утврдити да је наручилац начинио апсолутно битну повреду 
члана 10. ЗЈН и члана 71. Става 1. Тачке 2. ЗЈН а са њим у вези и члана 72. Става 2. ЗЈН.  
Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију тако што ће техничке карактеристике 
прописане на следећи начин: 
Фотокопир папир  А4 80 gr 
.- CIE белина (ISO 11475) минимум 166 
- Опацитет (непрозирност) (ISO 2471) минимум 93%  
- Дебљина (ISO 534) минимум 104 μm  
- Храпавост (ISO 8791/2) максимум 120  
- UV белина (ISO 2470-2) од 112  
- Влажност (ISO 287) од 3,5 до 4% ml/m  
рис од 500 листа  
 
Фотокопир папир А3 80±3 g  
- CIE белина (ISO 11475) минимум 166 
- Опацитет (непрозирност) (ISO 2471) минимум 93%  
- Дебљина (ISO 534) минимум 104 μm  
- Храпавост (ISO 879122) максимум 120  
- UV белина (ISO 2470-2) од 112  
- Влажност (ISO 287) од 3,5 до 4% ml/m  
- рис од 500 листа 
Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 
документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији. Ако наручилац не измени конкурсну документацију сходно овом захтеву, 
бићемо принуђени да своја права остваримо у поступку заштите права и оспоравамо 
законитост конкурсне документације.  
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ОДГОВОРИ НАРУЧИОЦА 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1: 
 
Захтевани стандард SRPS ISO 45001 представља систем управљања безбедношћу и 
здрављем на раду. 
 
Међународна организација за стандардизацију у марту 2018. године усвојила је и званично 
објавила нову верзију стандарда OHSAS 18001, који је у складу са свим новинама и усвојеним 
унапређенима преименован и званично усвојен под називом ISO 45001:2018. Нова верзија 
стандарда односно стандард ISO 45001:2018 у потпуности замењује стандард OHSAS 18001, 
те су у складу са одлуком коју је донела Међународна организација за стандардизацију сви 
сертификовани субјекти у обавези да за време предвиђеног транзитног периода од три године 
од датума објављивања стандарда ISO 45001 (до 05. априла 2021) ускладе своје пословање 
према захтевима новог стандарда, када ће стандард OHSAS 18001 бити и званично укинут. 
 
Наручилац је након извршене анализе на тржишту установио да је велики број сертификованих 
субјеката већ усаглашен са стандардом ISO 45001:2018. 
 
Стандард OHSAS 18001, до 05. априла 2021, представља еквивалентни доказ за тражени 
услов да понуђач има систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду односно SRPS 
ISO 45001 - стандарди SRPS ISO 45001 и OHSAS 18001 су еквивалентни, стога Наручилац не 
може одбити понуду на основу тога што је понуђач доставио важећи стандард који је 
еквивалент траженом стандарду.  
 
Наручилац овим одговором појашњава еквивалентност наведених стандарда, не мења 
Конкурсну документацију, па самим тим није у обавези да продужи рок за подношење понуда. 
 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 
Наручилац је као доказ тражених карактеристика уз понуду за фотокопир папир А4/А3: 

- Исправа (Технички лист) за ставку 1 - Фотокопир папир А4 80 gr и ставку 2 - Фотокопир 
папир А3 80±3 g мора бити оверен од стране произвођача понуђеног папира чиме 
произвођач потврђује да понуђани папир испуњава захтеве прописане Техничком 
спецификацијом: 

- Исправа (Технички лист) и Потврда/Овлашћење произвођача понуђеног папира могу 
бити достављени у фотокопији. 

Наведени захтев да се достави потвррда произвођача (Овлашћење или други одговарајући 
документ) да је понуђач овлашћен да продаје папир који нуди, наручилац је дефинисао имајући 
у виду сва начела ЗЈН, али и потребу да обезбеди сигурност у снабдевању папиром 
захтеваног квалитета током читавог периода важења оквирног споразума/уговора. 
 
Ово из разлога што је за Наручиоца од велике важности да папир који набавља испуњава 
захтеве прописане Техничком спецификацијом и да буде произведен и упакован код 
произвођача тог папира, чиме се готово елиминишу могућности злоупотреба (неадекватно 
накнадно сечње и паковање папира са лоше обрађеним ивицама и прашином и сл.) што за 
Наручиоцу може проузроковати несразмерно велике трошкове и штету, а у случају евентуалне 
сумње у злоупотребе у погледу квалитета папира Наручилац квалитет увек може да провери 
код тог произвођача.  
 
Сви произвођачи имају унапред дефинисану политику и унапред прописане и познате 
критеријуме за лица која продају њихове производе, тако да свако лице које има капацитет и 
способности за исто, може да добије потврду, а само такво лице је за Наручиоца поуздан 
добављач. 
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Наручилац је испитивањем тржишта, након прибављених информација код реномираних 
произвођача папира високог квалитета (прописаних и бољих карактеристика) сазнао да велики 
број понуђача на тржишту папира (преко 10) поседује тражени документ и да ниједан од тих 
понуђача није привилегован, као и да сваки заинтересовани понуђач може добити исти. 
Издавање таквих документа није селективно.  
 
Наручилац има обавезу, сходно члану 10. став 1. ЗЈН да омогући што је могуће већу 
конкуренцију, али то не значи да има обавезу да услове за учествовање у поступку, као и 
техничке спецификације дефинише на начин који омогућава сваком заинтересованом лицу да 
учествује у поступку јавне набавке. Услове и захтеве у конкурсној документацији, наручилац 
дефинише првенствено полазећи од својих објективних потреба, а не од пословних и 
економских интереса понуђача. 
 
Наручилац је, у складу са ЗЈН, обавезан и да поштује начело ефикасности и економичности, да 
у поступку јавне набавке прибави добра одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену 
и вредност јавне набавке, те се на овај начин обавезује да при куповини постиже највећу 
вредност за новац што је један од основних циљева јавних набавки. Ово начело Наручиоца 
обавезује да поступак јавне набавке спроводи и да уговор изврши са што мање трошкова, као и 
да се заштити од вођења евентуалних дугих судских спорова. 
 
Финансијско обезбеђење за добро извршење посла не представља апсолутну гаранцију да ће 
добављач испоручивати папир тражених карактеристика током важења уговора, у уговореном 
року, нити апсолутно штити Наручиоца од вођења евентуалних дугих судских спорова, за које 
време Наручиоцу може бити нарушен континуитет пословања. 
 
Наручилац није потрошач у смислу Закона о трговини („Сл. гласник РС“, број 52/6019). 
 
Имајући у виду наведени одговор, захтевани услови предвиђени конкурсном документацијом 
оправдани су и у логичкој вези са предметном јавном набавком, а Наручилац прописивањем 
овог захтева не ограничава конкуренцију, већ обезбеђује квалитетну Конкуренцију, из ког 
разлога Наручилац остаје при захтевима прописаним Конкурсном документацијом. 
 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 3: 
 
Наручилац је прописао карактеристике фотокопир папира А4 80 gr и фотокопир папира А3 80 
±3 g, само и искључиво на основу својих објективних и оправданих потреба, узимајући у обзир 
значај докумената и писмена која се на тим папирима штампају, а касније и чувају одређени 
дугогодишњи период (и трајно) у архиви Наручиоца, других органа и осигураника, чиме ни у 
једном моменту није нарушено начело конкуренције обзиром да понуђачи увек могу да понуде 
фотокопир папир за поменуте ставке са истим или бољим техничким карактеристикама 

 
Захтеване техничке карактеристике су минималне техничке карактеристике за папир које је 
Наручилац дефинисао на основу годишње потребе и обима штампе и штампарских машина 
које поседује (услова гаранције тих машина). 
 
Наручилац не може одбити понуду на основу тога што је понуђач понудио папир бољих 
карактеристика. Наручилац ће прихватити све понуде за фотокопир папир које испуњавају 
минималне техничке карактеристике захтеване Конкурсном документацијом, на начин одређен 
Конкурсном документацијом 
 
Наручилац је испитивањем тржишта, након прибављених информација утврдио да постоји 
велики број реномираних произвођача фотокопир папира, као и велики број понуђача који могу 
понудити те производе, стога није тачан навод да је прилагођен производу одређеног 
произвођача папира. 
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Заинтересовано лице сугерише Наручиоцу минималне захтеве за које сматра да су објективна 
потреба Наручиоца, што за Наручиоца није прихватљиво. 
 
Висок ниво квалитета папира је објективна потреба Наручиоца, имајући у виду делатност коју 
обавља, из нарочито следећих разлога: 

- омогућава штампање јасних и читљивих докумената, односно висок квалитет штампе 
(отиска), 

- омогућава Наручиоцу временски дуго чување (укључујући и трајно чување) важних 
аката и информација које настају у вези са обављањем делатности Наручиоца и 
омогућава осигураницима временски дуго чување (укључујући и трајно чување) важних 
аката којима је одлучено о њиховим правима/обавезама у вези са остваривањем права 
из обавезног здравственог осигурања, 

- обезбеђује отпорност на кидање, цепање гужвање приликом штампања, што заначајно 
умањује могућност контаминације штампача (папирном прашином која се таложи), те 
учесталих кварова што повећава трошкове одржавања уређаја, 

- обезбећује отпорност на деформисање приликом обостраног штампања, двоструког 
и/или вишеструког савијања, честог копирања/скенирања и сл. 
 

Закон о јавним набавкама прописује обавезу Наручиоца да у конкурсној документацији наведе 
техничке спецификације и да исте представљају обавезни саставни део конкурсне 
документације. Добра морају бити описана на начин који је објективан и који одговара стварним 
потребама наручиоца. Сврха техничке спецификације као обавезног елемента конкурсне 
документације јесте да се добра која се набављају, опишу на што објективнији начин, односно 
да се путем детаљног описивања њихових карактеристика одреди предмет набавке сходно 
потребама наручиоца, а у складу са чланом 10. ЗЈН, што је Наручилац и учинио.  
 
Имајући у виду наведено Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације када су 
у питању захтеване техничке карактеристике. 
 
Наведени одговори не представљају измену Конкурсне документације. 
Рок за подношење понуда остаје непромењен: 27.11.2020, до 10.00 часова. 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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