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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

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

16.08.2017. 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 Dragan Sretenovic  <delfi2@eunet.rs>: 
Pitanje za partiju 1. I 3. 
''Posedovanje autorizacije neznaci nista drugo osim toga da ce jedan ponudjac dobiti sigurno posao I 
da drugih ponudjaca nece biti jer kada se trazi Autorizacija onda se sve unapred zna I samo jedan ili 
eventualno dva ponudjaca ce dobiti taj document od Lexmarka I Canona ( HP izuzimam jer tu 
nepostoji selektivnost) 
Dakle ja tvrdim da mi ZJN daje mogucnost da umesto autorizacijom za Canon I Lexmark originalnost 
tonera koje nudim mogu da dokazem tako sto cu vam za Canon I Lexmark za partije 1 I 3 dostaviti 
uzorke trazenih tonera I fotokonduktora koji ce u slucaju da moja ponuda bude ocenjena kao 
najpovoljnija ostati kod vas sve vreme trajanja ugovora ,kako bi ste pratili realizaciju ugovora  
Ukoliko ne izmenite dokumentaciju u ovom smislu smatram da krsite ZJN I selektivno kao I CANON 
I LEXMARK odredjujete ko ce u javnoj nabavci pobediti'' 
 
Одговор на питање:  
 
Ауторизација је гаранција произвођача или произвођачевог представништва којим произвођач 
робне марке уређаја за штампу, за који се тонер користи, гарантује оригиналност тонера, 
посебно када се користе на уређајима који су у гарантном року, будући да кварови настали 
коришћењем неоригиналног потрошног материјала не подлежу гаранцији. Овакав став изнела 
је и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки у решењу бр.4-00-
204/2013 од 05.04.2013. године и у решењу бр.4-00-2113/2013 од 04.12.2013. године. 
 
Код јавне набавке тонера, на тржишту Републике Србије постоје различити произвођачи 
уређаја за штампу, те не представља проблем за понуђача да од произвођача или локалног 
представништва тражи писмо о ауторизацији. Самим тим није ограничена конкуренција, а 
понуђач писмом о ауторизацији гарантује испоруку и уградњу оригиналних тонера, те стога 
није потребно достављање узорака тражених тонера. На сајту Удружење ''Понуђачи Србије'' на 
адреси http://www.ponudjacisrbije.rs/clanstvo/cesto-postavljana-pitanja дат је одговор на питање да 
ли је у складу са ЗЈН да наручилац у конкурсној документацији тражи писмо о ауторизацији 
произвођача. 
 
У случају понуђеног добра по неуобичајено ниској цени наручилац ће поступи у складу са чл. 
92. Закона. 
 
Будући добављач је у обавези да испоручи тонере са обимом штампе траженим конкурсном 
документацијом, а који се може проверавати/пратити преко извештаја самог штампача избором 
опције ''Device Statistics''. 
 
                                     Комисија за ЈН 


