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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Набавка штампача за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-103/19-72 
 
 
Дана 27.11.2019.године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка штампача за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-103/19-72, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

1. Питање: „На страни број 3 конкурсне документације навели сте да је иста сачињена у 
складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
Међутим, читајући исту, конкретно у делу техничке спацификације, не долази  се до тог 
закључка, управо супротно, кршите основна начела поступка и чланове 10. и 12. Закона о 
јавним набавкама, тачније начело обезбеђивања конкуренције и начело једнакости понуђача. 
  

Наиме, у захтеваним техничким карактеристикама за други тип штампача, на страни 5 
конкурсне документације, захтевате ” Подржану тежину папира из фиоке - Од 60 до 163 г/м2 
минимум” и “Подржану тежину папира из вишенаменског улаза - Од 60 до 230 г/м2 минимум”.  

Остаје нејасно како то да за штампаче типа један, јачих карактеристика захтевате 
мању подржану тежину папира из фиоке и вишенаменског улаза,  притом, наведени захтев 
никако не утиче на процес штампања и квалитет штампе те мотиви наручиоца остају нејасни. 

Све наведено доводи до закључка да је циљ овако постављеног захтева да се 
конкуренција ограничи на једног добављача који сам диктира услове конкурсне документације 
и захтеве техничких карактеристика, међутим, нажалост, то није дозвољено Законом о јавним 
набавкама. 

 
Молимо Вас да измените конкурсну документацију, и одустанете од  наведеног 

захтева, који није у циљу заштите интереса наручиоца, већ, евидентно у циљу ограничавања 
конкуренције и фаворизовања једног понуђача. 

  
Молимо Вас да измените конкурсну документацију у складу са свим наведеним и 

исправите учињене повреде поступка и важећих прописа. У супротном бићемо принуђени да 
поднесемо захтев за заштиту права.“     
 
Одговор: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 5 од 36, у табели за 

Штампач ТИП 2, и то карактеристике за ставке:  
- „Podržana težina papira iz fioke“ и 
- „Podržana težina papira iz višenamenskog ulaza“  

 
па уместо  

Podržana težina papira iz fioke Od 60 do 163 g/m2 minimum 

Podržana težina papira iz višenamenskog ulaza Od 60 do 230 g/m2 minimum 

 
сада стоји 

Podržana težina papira iz fioke Od 60 do 120 g/m2 minimum 

Podržana težina papira iz višenamenskog ulaza Od 60 do 200 g/m2 minimum 
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Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интеренет страни објавити Конкурсну 

документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ која садржи наведену измену. 
  

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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