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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ 
Су. VIII-41-4/32 

17.08.2017. године 
Ниш 

 
 У складу са одредбама чл.20. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, потврђујемо пријем Вашег питања 
и истовремено Вам на исто дајемо одговор као додатну информацију потребну за 
припремање понуде за јавну набавку оригиналних тонера и фотокондуктора за ласерске 
штампаче и фотокопир апарате и набавку компатибилних тонера за ласерске штампаче, 
за потребе Апелационог суда у Нишу, у даљем тексту наручилац. 
 
Питање послато електронском поштом са адресе Fedor Salzberger  
<fedor@idcom.rs>:  
''Predmet: Ukazivanje na napravilnost po javnoj nabavci male vrednosti dobara; Kancelarijski 
materijal (JN 4/17) 
-Upozoravamo vas da vodite postupak pomenute javne nabavke za koji do sada nije objavljen 
Poziv za podnošenje ponuda. 
-Pokušavajući da pokažete svoju autonomnost, u poslednje vreme prihvatate lažne izjave 
ponuđača koje se odnose na ispunjenost uslova vezano za posedovanje autorizacija. To jasno 
potvrđuje vaša Odluka o dodeli ugovora od 04.04.2016. god kao i Zapisnik o otvaranju 
ponuda od 29.05.2017. god. Vaš blagonaklon stav prema ponuđačima koji daju lažne izjave 
vidi se iz spiska ponuđača koji nikada nisu i neće dobiti autorizaciju navedenih proizvođača a 
ne poseduju ni sertifikat o primeni navedenih ISO standarda. 
 
Iz tog razloga zahtevamo da se dokazivanje ispunjenosti dokumentacijom navedenih dodatnih 
uslova, ne vrši potpisivanjem Izjave već dostavljanjem dokaza kojima se ispunjenost uslova 
može utvrditi na objektivan način.''  
 
Одговор на питање:  
 
Конкурсна документација и позив за достављање понуда у поновљеном поступку за 
ЈНМВ 4/17 постављени су дана 09.08.2017. године на Порталу јавних набавки и на сајту 
Апелационог суда у Нишу. 
 
Према Закону доказивање испуњености услова одређено је чланом 77. став 
4.:''Наручилац може одредити у конкурсној документацији да се испуњеност свих или 
појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, доказују 
достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове.''  
 
Обзиром да се спроводи поновљени поступак за предметну јавну набавку 
документација је усклађена са препоруком Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки из решења бр. 4-00-746/2017 од 25.07.2017. године, на 
страни 7 у ставу 8. 
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