
 

 

                     
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/34-18-04                                                          
      30.11.2018. године 
          Б е о г р а д 
 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15) доствљамо вам                

 
 

ОДГОВОР 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку  

услуга –  услугa OUTSOURCINGA фотокопир апарата. 

 

ЈН бр.  34/18 
 
  
                

П и т а њ a: 
 

Uvidom u tehničke karakteristike traženih aparata dolazi se do zaključka da tražene 

karakteristike, štampa tabaka, SSD disk, itd., ispunjava samo proizvođač opreme Kyocera. 

Favorizovanjem jednog proizvođača opreme, kao i njegovog zastupnika za teritoriju Republike 

Srbije dolazi do kršenja zakona o Zaštiti konkurencije i povreda članova 9 i 10 istog zakona. 

Molim vas da korigujete tražene tehničke karakteristike, kako ne bi kršili zakon i kako bi otvorili 

tendersku utakmicu i za ostale proizvođače i zastupnike opreme kao što su Xerox, Minolta, 

Canon Ricoh, Sharp, a opet kako bi i vi dobili što kvalitetniju i povoljniju ponudu, kako sam 

zakon i nalaže. 

Pored gore navedenih problema, postavlja se i pitanje zašto se otpisuju fotokopir aparati koji su 

tek izašli iz garancije, a koji nisu uradili ni 3% svog životnog veka. Pritom su ti aparati mnogo 

brži od traženih, a i vaše su vlasništvo. 

  

 
О д г о в о р и: 

 
Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао минималне техничке спецификације које 

понуђена добра морају да испуњавају, водећи се тренутним потребама Наручиоца и поштовањем 

свих начела ЗЈН без намере да фаворизује било ког произвођача опреме, а ни понуђача. 

Заинтересовани понуђачи могу понудити и решења која су боља од захтеваних, под условом да 

кумулативно испуњавају све минимално дефинисане техничке спецификације захтеване опреме. 

На тржишту постоји већи број произвођача опреме који у различитим класама уређаја испуњавају 

минимално дефинисане техничке спецификације опреме, а Наручилац није у законској обавези да 

понуђаче усмерава на било ког произвођача опреме. 

За предметни поступак ирелевантна је, беспредметна и нетачна констатација заинтересованог 

лица која се односи на „отпис“ фотокопир апарата. 

                                                                                                                     



 

 

  Напомена: 

Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

  Одговор  на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације 

 
 

                                                                                                       КОМИСИЈА   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


