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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
Набавка штампача за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-103/19-72 
 

Дана 05.12.2019.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 5. конкурсне документације, дефинистали сте минималне техничке 
карактеристике за захтеване уређаје. Дефинисане карактеристике су такве да мали број уређаја, 
односно произвођача може да задовољи све захтеване карактеристике, а које не утичу значајно на 
квалитет уређаја ни квалитета рада. 

У могућности смо да понудимо високо квалитетне уређаје следећих карактеристика: 
- Штампач тип 1 - Подржана величина папира А4, А5, од 77x127мм до 216x355мм минимум 
- Штампач тип 1 - Брзина штампе минимум 45 страна у минути 
- Штампач тип 2 - Подржана величина папира А4, А5, од 77x127мм до 216x355мм минимум 

Напомињемо да су све остале карактеристике боље, или исте, такође, напомињемо да су тонери који 
долазе уз уређај који бисмо понудили много већег капацитета од оног који сте тражили. 

 

ŠTAMPAČ TIP 1 - 200 komada  

 Zahtevano Ponuđeno 

Tehnologija štampe Laser Isto 

Funkcija Štampač Isto 

Podržana veličina papira 
A4, A5, Od 77x127mm do 
215x355mm minimum 

Podržano od 216mm 

Rezolucija štampe 1200x1200 dpi minimum Isto 

Memorija 256 MB minimum Bolje 

Brzina štampe 46 strana u minuti A4 minimum 45 strana u minuti 

Procesor 800 MHz minimum Bolje  

Vreme do prve odštampane strane 7,5 sekundi ili manje Bolje 

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

Podržana težina papira iz 
višenamenskog ulaza 

Od 60 do 200 g/m2 minimum Bolje 

Kapacitet fioke za papir 
250 listova 80 g/m2 A4 papira 
minimum 

Isto 

Kapacitet višenamenskog ulaza za 
papir 

50 listova 80 g/m2 A4 papira 
minimum 

Bolje 

Kapacitet izlazne kasete 
150 listova 80 g/m2 A4 papira 
minimum 

Bolje 

Obostrano štampanje DA, automatsko Isto 

Integrisani priključci USB 2.0, Gigabit Ethernet Bolje 

Emulacija PCL6, PS3 Bolje 

Originalni inicijalni toner uz aparat 
u skladu sa ISO/IEC19752 za 

3.000 strana A4 minimum Bolje 

Dodatna oprema USB kabl dužine 2m Isto 

 

ŠTAMPAČ TIP 2 - 20 komada  

 Zahtevano Ponuđeno 

Tehnologija štampe Laser Isto 

Funkcija Stampač Isto 

Podržana veličina papira 
A4, A5, Od 77x127mm do 
215x355mm minimum 

Podržano od 216mm 

Rezolucija štampe 1200x1200 dpi minimum Isto 
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Memorija 32 MB minimum Bolje 

Brzina štampe 30 strana u minuti A4 minimum Bolje 

Procesor 600 MHz minimum Bolje 

Vreme do prve odštampane strane 8,5 sekundi ili manje Bolje 

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

Podržana težina papira iz 
višenamenskog ulaza 

Od 60 do 200 g/m2 minimum Bolje 

Kapacitet fioke za papir 
250 listova 80 g/m2 A4 papira 
minimum 

Isto 

Kapacitet izlazne kasete 
150 listova 80 g/m2 A4 papira 
minimum 

Bolje 

Obostrano štampanje DA, automatsko Isto 

Integrisani priključci USB 2.0 Bolje 

Originalni inicijalni toner uz aparat 
u skladu sa ISO/IEC19752 za 

700 strana A4 minimum Bolje 

Dodatna oprema USB kabl dužine 2m Isto 

 
     

Одговор: Наручилац је на страни 5 од 36 конкурсне документације у табелама за Штампач 
ТИП 1 и ТИП 2, дефинисао мимималне техничке карактеристике које понуђена добра морају да 
испуњавају и остаје при захтевима наведеним у конкурсној документацији. 

 
Такође, на страни 6 од 36, испод табела наведено је следеће: 
 

„Наведене карактеристике у техничкој спецификацији су минималне и понуђач може да 
понуди уређајe бољих карактеристика и перформанси.“ 

 
У складу са наведеним, понуђач може да понуди добра која задовољавају минималне 

техничке карактеристике, као и добра бољих карактеристика и перформанси. 
 
 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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