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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за ветерину 
Број: 404-02-383/2016-05/4 

  10.11.2016. године 
Омладинских бригада 1 

                        Нови Београд 
 
 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
 припремањем понуде 

 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12 и 14/15) достављамо вам Одговор 2 на захтев за додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – рачунарска опрема и 
штампачи, број јавне набавке ЈН МВ 17/2016: 

 

Питање 1: 
 
У складу са ПРАВИЛНИКОМ О МИНИМАЛНИМ КРИТЕРИЈУМИМА У ПОГЛЕДУ 
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, који је објављен у 
"Службеном гласнику РС", бр 111/15 од 29.12.2015. и ступио на снагу 06.01.2016., потребно 
је захтевати рачунаре (напајање у кућишту), као и друге уређаје, који испуњавају захтеване 
критеријуме, а које је прописао законодавац. 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописују се минимални критеријуми у погледу енергетске ефикасности 
које наручиоци (у смислу закона којим се уређују јавне набавке) одређују у поступку јавне 
набавке добара.  
Минимални критеријуми у погледу енергетске ефикасности прописани овим правилником 
примењују се на набавку: 
1) канцеларијске информатичке опреме; 
2) фрижидера и фрижидера са одељком за замрзавање хране; 
3) уређаја за климатизацију; 
4) унутрашњег и спољног осветљења. 
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Текст захтева може бити саставни део техничке спецификације рачунара или текст у другом 
делу КД, а као пример наводимо текст из КД других Наручилаца: 
 
„У складу са чланом 6., Правилника о минималним критетијумима у погледу енергетске 
ефикасности у поступку јавне набавке добара, („Службени гласник РС“ бр.111/15), у 
даљем тексту Правилник, рачунарска опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ ако 
испуњава најновије ENERGY STAR критеријуме енергетских својстава, који су на снази на 
дан покретања поступка јавне набавке и који су објављени на одговарајућој интернет 
страници на којој се објављују ENERGY STAR критеријуми енергетских својстава. Према 
члану 7., став 1, Правилника ознака Тип и ENERGY STAR је доказ да рачунарска опрема 
испуњава минималне критеријуме ЕЕ. Према члану 7., став 2 Правилника, рачунарска 
опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ и ако се налази на списку производа који 
испуњавају ENERGY STAR критеријуме енергетских својстава. Према члану 7., став 3. 
Понуђач доказује да рачунарска опрема испуњава минималне критеријуме ЕЕ 
потписивањем изјаве (Образац бр. х) и прилаже технички досије произвођача са видно 
означеним релевантним карактеристикама производа.“  
 
Можете ли извршити измену захтева тако да конкурсна документација захтева законом 
прописану ЕЕ? 
 
Одговор 1:  
Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације 
 
Питање 2: 
 
Замолили бисмо Вас да нам потврдите да је за ставке за које није експлицитно наведен 
захтевани гарантни рок у Табели 1. прихватљиво и одговарајуће понудити произвођачки 
гарантни рок. 
 
Одговор 2: 
 
За ставке за које није експлицитно наведен захтевани рок у Техничкој спецификацији 
предметне конкурсне документације, прихватљив је рок у свему у складу са Законом о 
потрошачима на који се Наручилац и позива, односно рок од 24 месеца. 
 
Питање 3: 
 
Замолили бисмо вас да нам потврдите да за ставку 8. Стони дуплекс скенер са механизмом 
са увлачењем листова, у захтеву дошло до пропуста, јер је тражени гарантни рок 24 месеца, 
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а произвођачка гаранција је 12 месеци, па да у складу са тим понуђачи могу у својим 
понудама навести произвођачки гарантни рок. 
 
Одговор 3: 
 
За ставке за које је експлицитно наведен рок у Техничкој спецификацији предметне 
конкурсне документације, Наручилац остаје при захтевима из исте и не мења конкурсну 
документацију. 
 
 
 
 
 
 
 
 


