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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације у поступку јавне набавке мале 
вредности – Набавка канцеларијског материјала за потребе Комисија – Секретаријат за 
пољопривреду и рурални развој, Бр. XI-13-404-226/2017 

 
 

   Наручилац је дана 15.11.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним 
појашњењем везано за конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка 
канцеларијског материјала за потребе Комисија – Секретаријат за пољопривреду и рурални развој, Бр. 
XI-13-404-226/2017, које гласи: 
 
„Сходно Вашем одговору од дана 16.11.2017. године објављеном на порталу јавних набавки, а у вези са 
питањем презентовања доказа о квалитету ФОТОКОПИР ПАПИРА траженог као ставка 27 у предметној 
конкурсној документацији, желели би смо додатно да Вам напоменемо да је недовољно да у конкурсној 
документацији наведете да је услов да " Сваки испоручени производ произвођача или увозника на 
паковању мора да садржи декларацију. Уколико испоручени производ нема декларацију, исти неће бити 
запримљен проликом примопредаје." како на већини производа декларација није суфицитна, а у 
конкретном случају где на декларацији ФОТОКОПИР ПАПИРА нигде није наведена и назначена 
класификација папира захтевана тразеном документацијом, а поготово што у декларацији нису наведене 
тражене спецификације папира које ову предметну набавку ограницавају по питању броја понуђача. 
 
Уколико заиста и желите да Вам се испоручи уговором обавезани производ, желели бисмо да Вам 
сугеришемо да у тендерску документацију као додатни услов поставите тачне спецификације папира 
које би понуђач био у обавезни да достави уз понуду или да затражите достављање узорка приликом 
подношења понуде који би могли да користите да гарант да ће предметни производ бити заиста и 
испоручен. Хтели би још једном да Вам напоменемо да уколико конкурсна документација остане 
формулисана на овај начин, да на против законски начин ограничавате конкуренцију из разлога што да 
ниједна фирма не мора да Вам гарантује да ће предметни производ бити заиста испоручиван.“ 
 
 
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 
 
Наручилац остаје при захтевима датим у конкурсној документацији за набавку канцеларијског 
материјала за потребе Комисија – Секретаријат за пољопривреду и рурални развој. 
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