
 

 

                     
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/34-18-06                                                          
      03.12.2018. 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: 
 

  

Molim vas da mi odgovorite na sledeće pitanje, u zakonom definisanom roku: 

1. U okviru dodatnih uslova definisanih na strani 12/52 dokumentacije, navodi se da je 

neophodno da je ponuđač ovlašćen od strane proizvođača ponuđenog novog hardvera i softvera i 

postojećeg hardvera za teritoriju R. Srbije da je ponuđač ovlašćen da vrši prodaju, servis i 

implementaciju usluga optimizacije štampe. Zatim se na strani 13/52 navodi način dokazivanja 

ovog dodatnog uslova, kroz potvrdu proizvođača ili lokalne kancelarije proizvođača za teritoriju 

R. Srbije, koja mora biti naslovljena na Naručioca sa nazivom i brojem nabavke i mora se 

odnositi na teritoriju Republike Srbije. 

Molim Vas za pojašnjenje termina „ ili lokalna kancelarija proizvođača“ odnosno šta ovo tačno 

znači? 
 
 

О д г о в о р и: 

 
 
Под појомом „или локална канцеларија произвођача опреме“ Наручилац подразумева сва 

званична овлашћена представништва произвођача опреме у Р. Србији, укључујући и све 

акредитоване партнере за територију Р. Србије (са седиштем у Србији), чији је статус као такав 

проверљив на званичном сајту произвођача понуђене опреме. Наручилац се у конкретном случају 

руководи основним начелима Закона о Јавним Набавкама (Начело обезбеђивања конкуренције, 

Начело транспарентности поступка јавне набавке, Начело једнакости понуђача, итд.) и поштујући 

наведено, свим Понуђачима омогућено је да у набавци равноправно учествују на начин који 

омогућава постизање веће транспаретности јавне набавке и којим се изебегава фаворизовање 

било ког Понуђача у предметном поступку. Наведени услов управо из тог разлога и јесте „додатни“, 

како би Понуђачи били доведени у равноправан положај, без фаворизовања било кога од њих, и 

како би се сваком од њих који наведени услов не испуњавају самостално омогућило да кроз 

различите форме заједничког наступа у предметном поступку учествују, како је то у оквиру 



 

 

документације и наведено достављањем одговарајућег документа (потврде/уговора/изјаве/и сл.), 

насловљеном на Наручиоца са називом и бројем набавке и који се односи на територију 

Републике Србије. 

  

Иначе, законом дефинисан рок за додатним појашњењима КД, сходно чл. 63. став 2,  је „најкасније 
пет дана пре истека рока за подношење понуда“, што конкретно за јавну набавку мале вредности 
значи да се питања могу постављати само прва три дана од дана објављиваља КД и Позива за 
подношење понуда на Порталу ЈН.  
 
 
  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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


