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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.3 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 

РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ, ПО ПАРТИЈАМА ОД 1-6 И ТО ЗА 

Партију 3 – Штампачи и скенери 

 

ЈНОП 30/2015 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за 

јавну набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему,  

ЈНОП 30/2015  - Партијa 3 – Штампачи и скенери 

  

Дана 21.08.2015. године путем e-maila примили смо допис/захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку добара – рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему, 

обликовану по партијама од 1-6 у оквиру којег je постављене следеће питање и од 

стране комисије за јавну набавку сачињени следећи одговор: 

 

Питање бр.1:  

“Postovani, 

u konkursnoj dokumentaciji za Javnu nabavku dobara – Racunarska oprema i rezervi 

delovi za racunarsku opremu za partiju 3 – stampaci i skeneri (red. br JNOP 30/2015) 

zahtevali ste u tehnickoj specifikaciji (str 6) za poziciju 1 – stampac A4 laserski tip 1 da 

ponudjeni printer koristi toner CE278A. Obzirom da nijedan printer koji se jos uvek 

proizvodi ne koristi taj model tonera, da li je moguce ponuditi printer koji po tehnickim 

karakteristikama samog stampaca i tonera (kapacitet tonera, integrisani fotokonduktor)  

potpuno odovara izuzev sto ima drugaciju oznaku tonera.“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

Дана 21.08.2015. године сачињене су III измене и допуне КД за Партију 3 - 

Штампачи и скенери. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

доставља се заинтересованом лицу и истовремено се објaвљује се на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs link JAVNE 

NABAVKE. 
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