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Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр.3 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара - рачунарска oпрема обликована по 

партијама од 1 до 7, за Партије 1. 5. и 6.ЈН ОП 7/2017. 

 

Дана 04.05.2017. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - 

рачунарска oпрема обликована по партијама од 1 до 7, за Партије 1. 5. и 6., у оквиру 

којег је тражио појашњење: 

 

Питање број 1 гласи: 

 

 
 

Питање број 2 гласи: 
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Питање број 3 гласи: 

 

 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 

 

Одговор на питање бр.1.: 

 

“Да,  прихватиће се кућиште рачунара типа Tower у смислу вертикалне оријентације 

кућишта,а са осталим траженим минималним карактеристикама“ 

 
Одговор на питање бр.2.: 

 

У делу конкурсне документације за партију 5. код описа техничких карактеристика 

штампача тип 2 (А4 ласерски у боји) на страни 5/55 под ставком „језици“: 

Уместо: минимално PCL5е, PCL6, PS3, PDF 1.7  

Треба да стоји: минимално PCL5е и/или PCL5c, PCL6, PS3, PDF 1.7 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за партију бр. 5 – штампачи, 

које ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 

дана 05.05.2017.године. 

 

 

 

Одговор на питање бр.3.: 

 
1. У делу конкурсне докуметације за партију 6. код описа техничких карактеристика 

мултифункционални уређај тип 1 на страни 4/57 под ставком „капацитет вишенаменске 

касете “: 

Уместо: минимално 100 листова или већи  

Треба да стоји:минимално 50 листова 

 

2. У делу конкурсне докуметације за партију 6. описа техничких карактеристика 

мултифункционални уређај тип 3 на страни 6/57 под ставком „језици“: 

Уместо: минимално PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.7  

Треба да стоји:минимално PCL5е и/или PCL5c , PCL6, PS3, PDF 1.6 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за партију бр. 6 -

мултифункционални уређаји тип 1 и тип 3 које ће бити објављене на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца дана 05.05.2017.године. 



 

 

 

 

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 
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