
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења број 4, за јавну набавку 

број 404-02-239/2014-11 

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-239/2014-11 за 

доделу уговора о набавци рачунарске опреме, опреме за копирање, штампање и 

скенирање за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке        

portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs 

17.11.2014. године,  Наручиоцу је електронском поштом стигао допис 

потенцијалног понуђача са постављеним питањима следећег садржаја: 

Што се тиче радне станице  и напајања и PCIe слотова за које смо тражили 

додатна објашњење, конкретно према првим појашњењима од прошле недеље а 

пре нашег упита, тражени модел је специфициран за само једног Произвођача и за 

један његов модел радне станице у тој комбинацији. Такође за монитор је исти 

случај. 

С тога бих замолио да размотрите опцију за радну станицу (за напајање и 

PCIe слотове) и монитор (у овом случају да се може понудити да адаптером за 

тражени прикључак) јер се набавка ограничава за стриктно једног произвођача 

опреме. 

Такође за скенер је исто спецификацијом везано стриктно за једног 

произвођача и модел – конкретно у нашем случају бисмо били у могућности да 

понудимо скенер бољих перформанси и по нижој цени од конкретног модела за 

који је специфицирано. 

У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија даје следеће одговоре: 

Наручилац је разматрајући наводе потенцијалног понуђача још једном 

спровео испитивање тржишта и утврдио да постоји више понуђача и произвођача 

опреме који имају представнике у Репблици Србији. Из вишегодишњег искуства 

се показало да је због гаранције и једноставности најпрактичније да монитор буде истог 

бренда као и рачунар. Наручилац остаје при техничкој спецификацији коју је навео 

у конкурсној документацији јер сматрамо да тиме није нарушено начело 

једнакости понуђача као ни начело обезбеђивања конкуренције. 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

                                                                                                   КОМИСИЈА 

 

Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и 

на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га могу 

преузети електронским путем. 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број: 404-02-239/2014-11 

Датум: 24.11.2014. године 
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