
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Б е о г р а д, ул. Краља Милутина бр. 8

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке брoj 13/13 - набавка 
рачунарске опреме, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'' 116/08), достављамо вам одговоре:

Питање 1: Увидом у измењену конкурсну документацију за јавну набавку рачунарске 
опреме бр.13/13 увидели смо да је дошло до битних промена конкурсне документације 
које нису објављене у Службеном гласнику РС као ни у Вашем допису бр. 0094-40494-
52/2013 од 19.03.2013.
Промене које су извршене а нису објављене:

1. Тачка 18) Првобитно сте захтевали да укупна вредност референтне листе буде већа 
од троструке вредности понуде без ПДВ-а.
У измењеној конкурсној документацији захтевате да укупна вредност референтне листе 
буде већа од двоструке вредности понуде без ПДВ-а.

2. Тачка 19) Првобитно сте захтевали да понуђач мора да има искуства у дистрибуцији 
предметних добара на минимално 25 различитих локација (25 различитих насељених 
места) за једног купца.
У измењеној конкурсној документацији Тачка 19) је избрисана што значи да тај услов 
више не захтевате.

Молимо Вас да измене које смо Вам предочили објавите у Службеном гласнику РС, у 
складу са Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС број 116/08), као и да 
продужите рок за подношење понуде узимајући у обзир новонасталу ситуацију.

Одговор: Измене конкурсне документације су извршене и уредно достављене свим 
понуђачима, као и објављене на нашем интернет сајту, сходно члану 32. став 1. Закона 
о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 116/08). Закон о јавним набавкама не 
прописује обавезу наручиоца да измене и допуне конкурсне документације објављује у 
''Службеном гласнику РС''. Рок за подношење понуда је продужен сходно члану 32. 
став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 116/08), а одлука о 
продужењу рока је објављена и достављена свим понуђачима, у складу са чланом 32. 
став 5. и 6. истог Закона. 

Питање 2: У измењеној конкурсној документацији број 13/13 на страни 39 тачка 3.2. 
захтевате Мултифункционалну машину Konica Minolta bizhub 223 или еквивалент са 
наведеним минималним техничким карактеристикама.
С обзиром да нисмо успели да нађемо ниједног другог произвођача 
мултифункционалних машина који би био еквивалентан захтеваном, с тога Вас молимо 
да нам наведете још мин. 2 (два) произвођача мултифункционалних машина који 
одговарају техничкој спецификацији за тачку 3.2. чиме ћемо уз Вашу помоћ постићи 
већу конкурентност међу понуђачима, а самим тим се избегава давање предности 
одређеном произвођачу тј. понуђачу што је у потпуности у складу са Законом о јавним 
набавкама (Службени гласник РС број 116/08). 



Одговор: Наручилац је, поступајући у складу са Законом о јавним набавкама, како би 
што прецизније одредио предмет набавке, са становишта својих реалних потреба 
дефинисао минималне захтеване техничке карактеристике мултифункционалне 
машине, и навео референтни модел, уз одредницу ''или еквивалент''. 
Иако постоје уређаји који су еквивалентни наведеним (нпр. уређају Konica Minolta 
bizhub 223 је еквивалентан уређај Develop ineo 223), наручилац ће прихватити и уређаје 
осталих произвођача чије карактеристике морају бити једнаке или боље од 
карактеристика наведених у Техничкој спецификацији.
Није у надлежности наручиоца да у овој фази поступка јавне набавке процењује који су 
све уређаји еквивалентни или имају карактеристике које задовољавају минималне 
захтеване вредности.

С'поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку
Милош Регељац

      


