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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 15/16 - НАБАВКА ТОНЕРА 

 
 
За јавну набавку мале вредности бр. 15/16 – Набавка тонера, постављено је следеће 
питање понуђача: 

 
 
Питањe 1: 

 
“ U skladu sa zahtevima konkursne dokumentacije u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu i 
tačke 12. Dodatne informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, za javnu nabavku male 
vrednosti br. 15/16 čiji je predmet nabavka tonera, molimo da nam dostavite pojašnjenje za 
sledeće:  
Pod rednim broj 37 stoji da se traži EPSON LX 1380 – RIBON TRAKA. Distributer kažu da ovakav 
uređaj ne posotji. Molimo da proverite oznaku štampača  
Za koji štampač se traži ribon traka? “ 
 
Одговор 1: 
 
 Назначена ставка 37 (рибон трака за EPSON LX 1380) брише се из конкурсне 
документације. 
 
 

Питањe 2: 
 
 “U skladu sa zahtevima konkursne dokumentacije u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu i 
tačke 12. Dodatne informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, za javnu nabavku male 
vrednosti br. 15/16 čiji je predmet nabavka tonera, molimo da nam dostavite pojašnjenje za 
sledeće:  
U konkursnoj dokumentaciji na strani 5 od 31, pod rednim broj 25 tražili ste CF235A što je oznaka za 
štampač HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712n.  

Da li Vam za navedeni štampač trebaju toneri? Ako je to slučaj, koji tnoeri od dva moguća Vam je 
potreban CF214A – 10.000 strana ili CF214X – 17.500 strana?” 

 

Одговор 2: 
 
 За ставку 25  на страни 5 и 22 конкурсне документације, мења се ознака тонера за 

тражени модел штампача у CF214A (14A). 
 
НАПОМЕНА: Наручилац ће због извршене измене конкурсне документације продужити 

рок за достављање понуда и објавити обавештење о подужењу рока, а пречишћен текст 
конурсне документације понуђачи могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца (www.hidmet.gov.rs). 

 
 

           за Комисију за јавну набавку         

                   Предраг Танасковић, дипл. инж. 
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