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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности  

Набавка фотокопир апарата и плотер скенера за потребе Министарства спољних послова   

редни број: ЈН 5/2020 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 05. марта 

2020. године  у 11:56 часова: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У складу са конкурсном документацијом за јавну набавку, а тиче се партије 2, плотер 

скенера, интерсесује ме да ли ће скенер бити повезан са неком од машина или ће бити “stand 

alone “ ? 

И да ли се као максимална ширина скенирања од 927mm мисли на максималну ширину 

улазног документа или ипак ширину скенирања? 

 

1. Одговор Комисије: 

 Одговор на први део питања: 

 Тражени скенер уређај треба да поседује могућност рада као „stand-alone“ машина. 

С обзиром да је у предметној техничкој спецификацији назначена обавеза испоручивања са 

„touchsreen“монитором, то подразумева да се скенирани оригинал појављује у „preview“ 

моду, са могућношћу директног едитовања кроз уграђену апликацију путем интерактивног 

екрана. Такође, као што је у спецификацији и наведено, функције као што су нпр. „Pro-

logic“ , „Dinamic Stitching“, треба да буду део имплементираног софтвера у самом скенеру, 

као и могућности  директног повезивања са уређајем за штампу (Scan to Copy), Scan to USB, 

Scan to E-mail.  Наравно, треба да постоји и могућност повезивања са другим уређајима, у 

циљу коришћења допунског софтвера, ако је то од стране произвођача предвиђено. 

 



Одговор на други део питања: 

 Намена уређаја је између осталог и скенирање старијих пројектних документација 

формата „C0“, па се саобразно томе  податак од 927 mm односи баш како је и наведено на 

максималну ширину скенирања, док следствено томе, скенер треба да поседује 

могућност прихвата  оригинала ширине око 39 inch (1.000 mm). 

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 

 

 
 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 


