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08/3 број:404-1-18/16-12 
10.06.2016. године 
 

ИЗМЕНА И ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ПРЕДМЕТ: Измена и појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Набавка штампача са тонерима за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-
103/16-18 
 

 
Дана 08.06.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка штампача са тонерима за потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-
103/16-18, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  
 

Питање бр.1: „Молимо Вас да потврдите да ли је прихватљиво да се понуди уређај радног 
такта процесора од 400MHz, обзиром да не утиче на остале захтеване техничке карактеристике 
уређаја. На овај начин би обезбедили већу конкуренцију, самим тим могућност добијања повољнијих 
понуда с обзиром да је критеријум најнижа понуђена цена за уређаје са истом функционалношћу и 
економичношћу.“ 

 
Одговор бр.1: Наручилац је техничку спецификацију наведену у конкурсној документацији 

израдио према својим потребама и навео да су то минималне карактеристике које понуђач може да 
понуди, а уједно и обезбедио конкуренцију.  

 
На основу наведеног, Наручиоцу није прихватљиво да понуђач понуди уређај радног такта 

процесора од 400MHz, већ остаје при захтевима из техничке спецификације. 
 

Питање бр.2: „Молимо Вас да нас обавестите која је граматура папира на којима се штампају 
здравствене књижице?“ 
 

Одговор бр.2: Наручилац мења конкурсну документацију на страни 5 од 33 конкурсне 
документације, у табели и то ставке „ОСТАЛО“ где се из табеле брише следеће  

 

Могућност штампања на здравствним књижицама 

Димензије здравствене књижице - 207x97мм 

и уместо тога додаје 

Могућност штампања на папиру димензија - 207x97мм 

 
Такође, Наручилац на страни 31 од 33, брише Образац бр.10 - Изјава, на страни 9 од 33 у 

тачки 2.1. брише редни број 11) „попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр.10 – Изјава“, као и 

на страни 6 од 33 брише следећу реченицу: 
 „- Понуђач је у обавези да у понуди достави Изјаву (Образац бр.10 у конкурсној 

документацији) којом потврђује да понуђени модел штампача има могућност  штампања на 
здравствним књижицама (димензије 207x97мм).“ 
 

Питање бр.3: “Документацијом у техничкој спецификацији није дефинисан параметар брзине 
штампе прве стране. Молимо Вас да дефинишете време за штампу прве стране обзиром да битно 
утиче на продуктивност самог уређаја.“ 

  
Одговор бр.3: 
Наручилац је техничком спецификацијом дефинисао параметре које су му битне за предметно 

добро. 
Параметар који тражите да се дефинише Наручиоцу није битан за набавку предметног добра, 

тако да Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације. 
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Наручилац, уједно мења конкурсну документацију на страни 5 од 33 конкурсне документације, 

где у табели додаје следећу ставку: 
 

Стандард (енергетска ефикасност) ENERGY STAR 

 
Наручилац на страни 6 од 33 додаје и следећу реченицу: „Стандарди се доказују у складу са 

чланом 7. Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступу 
јавне набавке добара („Службени гласник РС“ број 111/15 од 29.12.2015 године.)“ 

 
Наручилац мења конкурсну документацију на страни 5 од 33 конкурсне документације и то 

ставке „Минимална граматура папира“ и ставке „Максимална граматура папира“ па уместо: 
 

Минимална граматура папира 60 

Максимална граматура папира 163 

 
сада стоји ставка: 
 

Граматура папира  
Потребно је да уређај подржава све граматуре папира у 
опсегу од 60гр до 163гр 

 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објавити КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) са наведеним изменама. 
 
Наручилц ће, у  складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15), продужити рок за подношење понуда понуда и објавити обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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