
 
 

                                   
                          Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА         
   Сектор  за материјално финансијске послове    
                          07/2 број 404-ЈН-203/17              
                Датум: 16.10.2017. године 
                                Б е о г р а д 
 
ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИНА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:  
 Административна опрема, ЈН број 203/17  

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 

124/12, 14/15 и 68/15“), достављамо Вам питања и одговоре, у поступку јавне набавке мале 
вредности добара: Административна опрема, ЈН број 203/17 
 
 
На старни 6/70 конкурсне документације у техничкој спецификацији за МФ уређаје (колор 
МФ штампачи) нису довољно прецизно одређени следећи захтеви за које тражимо 
појашњење 
 
ПИТАЊЕ 1: Задали сте минималну брзину скенирања али нисте прецизно одредили да је 
неопходно да МФ уређај има уређај за аутоматско повлачење оригинала АДф или не ? 
 
ОДГОВОР 1 – ПОЈАШЊЕЊЕ: Имајући у виду да је у оквиру дефинисаних техничких 
спецификација МФ уређаја дефинисан параметар минималне брзине скенирања као 
основне функционалности самог уређаја, потврђујемо да је неопходно да уређај поседује 
АДФ (опцију за аутоматско увлачење папира). 
 
 
ПИТАЊЕ 2: Код капацитета потрошног материјала захтев је да „остали потрошни 
материјал (maintanace kits, image units, pc units, fotokonduktori, itd.) неопходан за штампу 
минимално 200.000 страна. Молимо да одредите да ли је захтев за 200.000 колор страна  
или монохроматских (црно/белих)  јер код појединих модела који задовољавају све остале 
тражене карактеристике, фотокондуктори односно image unit-и се одвојено мењају у 
зависности  од боје и различит им је век трајања, као и цена. Прецизно ће те се одредити 
уколико нпр. захтев буде 150.000 монохроматских и 50.000 колор отисака, или неки однос 
који је вама најпотребнији. 
 
 
ОДГОВОР 2 – ПОЈАШЊЕЊЕ: Дефинисана техничка спецификација „остали 
потрошни материјал (maintanance kit, image units, pc units, fotokonduktori, итд) неопходан за 
штампу минимално 200.000 страна“ односи се независно на монохроматске и независно на 
колор отиске. Дакле, неопходно је да испоручени потрошни материјал омогући независну 
штампу од минимално 200.000 монохроматских и минимално 200.000 колор 
страна/отисака. 
 
 
 

Комисија у поступку јавне набавке  
 


