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Заведено под бројем: 04-4101 од 05.06.2019. године 

 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈНОП 29/2019 ДОБРА: ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, БЕОГРАД 

 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 68/2015), у вези ЈНОП 29/2019, ДОБРА: ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ ЗА ПОТРЕБЕ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД пристигао је 

благовремено, Захтев за појашњење конкурсне документације од стране 

заинтересованог понуђача заведен под бројем 04-4008од 03.06.2019.године 

 

ПОНУЂАЧ: 

Питање број 1. 

„У Конкурсној документацији под ставком 21 ( Подржани OS) навели сте и Windows 

server 2003. С обзиром да је Microsoft укинуо сваку подршку за поменути сервер још 

2015. Године, сви новији MF штампачи представљени после те поменуте године немају 

подршку за Сервер 2003, па Вас молимо да уклоните овај захтев и омогућите понуде и 

новијих модела MF штампача.“ 

 

 Питање број 2. 

 
„ У Конкурсној документацији под ставком 8 ( Брзина штампе) захтевате брзину А4 од минимум 

28 страна у минути. Наше питање је да ли је прихватљиво да понудимо апарат који има брзину 

А4,26 страна у минути, а све остале карактеристике значајно боље од захтевани 

  

 

 
 

 ОДГОВОР 
 

У складу са чланом 63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 68/2015), достављамо разјашњење: 
 

Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку: 
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  ДОБРА : ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧИ  ЗА 
ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНОП 29/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Одговор број 1. 
На основу имплементираних оперативних система и самих потреба Јавног предузећа „ Завод за 
уцбенике“ направљена је спецификација која одговара потребама Наручиоца. Постоји више 
реномираних и брендираних произвођача који испуњавају све наше задате услове, такође и подршку за 
Windows server 2003,што је за нас битно. 
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 Одговор број 2. 

 
За Наручиоца није прихватљива измена техничке спецификације у делу штампа А4 од 
минимум 28 страна у минути, за апарат А4 26 страна у минути због потреба посла 
Наручиоца. 

 
С поштовањем, 

 

ЈП ,,Завод за уџбенике“ Београд 

Комисија за јавне набавке 


