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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 
понуде у поступку јавне набавке: Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс 
филмови за потребе РФЗО, редни број набавке 404-1-101/19-85 
 
 
 

Захтевима број 08/3 број 404-1-82/19-16 од 22.01.2020. године и број 08/3 број 404-1-82/19-17 
од 22.01.2020. године заинтересована лица обратила су се за појашњењем у поступку јавне набавке: 
Тонери, фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО, редни број 
набавке: 404-1-101/19-85, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15).  

 
   

Питањe: 
 
„Поштовани,  
 
У обрасцу бр. 4.6 – Понуда за јавну набавку са структуром цене  
за партију бр.6 – Тонери и фотокондуктори за Brother štampače наводите цитирам: 

 
за ставку бр.2: Фотокондуктор за Brother HL-L6300DW 
без описа броја страна – прдпостављамо да је 50000 страна како каже произвођач 
за ставку бр.3: Тонер за Brother HL-L6400DW без описа броја страна 
Предпостављамо да се ради о тонеру 20000 страна (TN3520) 
за ставку бр.4: Фотокондуктор за Brother HL-L6400DW (20000 strana) 
предпостављамо да је у питању штампарска грешка тј. да је фотокондуктор 
за 50000 страна како каже произвођач“ 
 
 

 
 Одговор: 
 Наручилац мења конкурсну документацију, за партију 6 - ТОНЕРИ И ФОТОКОНДУКТОРИ ЗА 
BROTHER ШТАМПАЧЕ, тако што се у Техничкој спецификацији и обрасцу 4.6 Понуде са структуром 
цене, за ставке 2 и 3 додаје број страна док се за ставку број 4 мења број страна и сада гласи: 
 

2 ФОТОКОНДУКТОР ЗА BROTHER HL-L6300DW (30.000 страна) 

3 ТОНЕР ЗА BROTHER HL-L6400DW (12.000 страна) 

4 ФОТОКОНДУКТОР ЗА BROTHER HL-L6400DW (30.000 страна) 

 
 
 Наручилац ће у складу са наведеном изменом објавити пречишћен текст Конкурсне 
документације.  
 

                                                                         
 Питањe: 

„Поштовани, 
 
Молимо Вас да објавите процењене вредности по партијама.“  
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 Одговор: 
 Сходно члану 61. ст. 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке те исту неће објавити.  

 
 
 
 
                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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