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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Набавка штампача за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-103/19-72 
 

Дана 05.12.2019.године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 
поступка јавне набавке: Набавка штампача за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-103/19-72, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

1. Питање: „У техничким спецификацијама, код штампача тип 1 захтевате штампач доста 
добрих карактеристика са иницијалним тонером за само 3.000 страна. У датом сегменту готово сви 
реномирани произвођачи имају иницијалне тонере са знатно већим капацитетом од захтеваног. Како 
је капацитет иницијалног тонера значајан са техничке стране у виду броја одштампаних страна по 
инсталацији уређаја без престанка рада апарата, тако је значајан и са финансијске стране из разлога 
много ниже цене отиска јер је иницијални тонер укључен у цену уређаја. Сходно наведеном, логично 
је да захтевате већи иницијални тонер за штампач тип 1, па Вас молимо да нам потврдите да је за 
позицију штампач тип 1 потребно понудити иницијални тонер са капацитетом од минимално 12.000 
страна у складу са ISO/IEC 19752.“ 

 
Одговор: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 5 од 36, у табели за 

Штампач ТИП 1, и то за ставку „Originalni inicijalni toner uz aparat u skladu sa ISO/IEC19752 za“, па 

уместо: 
 
 

Originalni inicijalni toner uz aparat u skladu sa 
ISO/IEC19752 za 

3.000 strana A4 minimum 

 
сада стоји  
 

Originalni inicijalni toner uz aparat u skladu sa 
ISO/IEC19752 za 

12.000 strana A4 minimum 

 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интернет страни објавити Конкурсну 

документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ која садржи наведену измену, као и Обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда. 

  

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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