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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење КД у вези поступка јавне набавке штампача и скенера за 
потребе заштитника права осигураних лица и Дирекције РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-82 

 
 

             Дана 12.12.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-84/14-19 
од 12.12.2014. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке штампача и скенера за потребе 
заштитника права осигураних лица и Дирекције РФЗО, ЈН бр.404-1-103/14-82, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: „У конкурсној документацији за јавну набавку штампача и скенера за потребе 
заштитника права осигураних лица и Дирекције РФЗО (ЈН бр. 404-1-103/14-82) за партију 1, 
штампач 70 комада навели сте да уз понуђени принтер треба понудити тонере који заједно са 
иницијалним могу да одштампају укупно 3.000 страна. Међутим нисте дефинисали да ли 
тонер који иде уз иницијални треба да буде оригиналан произведен од стране произвођача 
опреме што би било у складу са захтеваном двогодишњом гаранцијом или се као додатни 
тонер може понудити и рефиловани или неоргинални тонер. Молили бисмо Вас да то 
дефинишете.“  
 
Одговор: Наручилац је под ставком 8., у табели за партију 1. Штампач – 70 комада, навео да 
је потребно понудити следеће: 
 

8 Тонери за штампу Најмање 3.000 страна укупно, рачунајући и иницијални тонер 
 

Наручилац наводи да су понуђачи у обавези да понуде оригиналне тонере.  
 

2. Питање: „У вези партије 2 Скенер тип 1 – 70 комада, као додатну опрему навели да треба 
понудити скенер који има кабл за напајање и кабл за повезивање. Како већина савремених 
скенера напон добија преко USB кабла јер постоји мања вероватноћа кварова као последице 
струјног удара, лошег напона...да ли је за Вас прихватљиво понудити скенер који напајање и 
пренос података врши преко једног USB кабла.“ 

 
Одговор: За Наручиоца ће бити прихватљива понуду понуђача који понуди скенер који 
напајање и пренос података врши преко једног USB кабла. 

 
 

Комисија за јавну набавку. 
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