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ПРЕДМЕТ:  Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Персонални 
рачунари и периферна опрема, број ЈНМВ 28/18 

 
Наручилац је дана 13.06.2018. године, путем електронске поште примио захтев за 

додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности - 
Персонални рачунари и периферна опрема, број ЈНМВ 28/18, које гласи: 
 
“ Postovani, 
Iscitavajuci predmetnu KD primetio sam da kod stampaca trazite I odredjene vrste tonera da isti koriste, cime 
favozrizujete proizvodjaca sto nije u skladu sa ZJN pa bih Vas zamolio da kod potrosnog materijala ili 
dopisete ``ili odgovarajuce`` ili da izbrisete oznake tonera za stampace. 
Takodje me zanima da li je tehnicka karakteristika koje je stampac boje, njegove dimenzije I masa zaista 
bitna stavka I da li cete prihvatiti priblizne mere koje ste trazili jer na ovaj nacin opet favorizujete bas tog 
proizvodjaca I bas taj model stampaca? 
Molim Vas da mi u skladu sa ZJN potvrdite prijem email-a. 
Srdacan pozdrav! “ 

         
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 

1. Наручилац је у техничкој спецификацији за ставке 3. и 4. навео да тражи следећа добра: 
- 3. HP Pro M12a (T0L45A ili odgovarajuće 
- 4. EPSON L3060 ITS/ciss wireless multifunkcijski inkjet štampač ili odgovarajuće 

Наручилац је у Конкурсној документацији дао техничке спецификације за 2 наведена 
штампача, како би понуђачи који желе да понуде одговарајуће добро имали увид у тражене 
карактеристике које морају да испуњавају штампачи.  
Уколико понуђач понуди одговарајуће добро уместо наведених штампача, нормално је да ће 
понуђени штампачи користити тонере који су одговарајући за ту врсту штампача, и у том 
случају Наручилац такву понуду неће одбити као неодговарајућу. 
У случају да понуђач понуди добро које има другу боју од наведене Наручилац такву понуду 
неће одбити као неодговарајућу. 
У случају да понуђач понуди добро које има приближне димензије и масу као наведене 
Наручилац такву понуду неће одбити као неодговарајућу. 
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