
 

 

Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-174/18-015/9 

Датум:20.04.2018. године  

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 17/2018 (1.1.11 у Плану 

јавних набавки)  

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН 

ОП 17/2018 (1.1.11 у Плану јавних набавки) - тонери за штампаче, ОРН 30125110– тонер за ласерске 

штампаче и телефакс машине - доставило је наручиоцу писани захтев путем email-а дана 18.04.2018. 

године у 15,53 часова (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено 

да се сви  захтеви за додатним  информацијама путем e - maila, шаљу само у радно време наручиоца, 

сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Из наведеног разлога, рок за поступање 

наручиоца почиње да тече 19.04.2018. године. Наведеним  e-mail-ом тражи се одговор на следеће 

питање: 

ПИТАЊЕ: 

Сагласно Члану 63. Закона о ЈН молим Вас да нам одговорите на следећа питања а у 

вези са Вашом КД ЈН ОП 17/2018 Тонери за штампаче партија 2. 

С обзиром да сте на питање под број 2. у документу број: 404-174/18-015/7 од датум: 

18.04.2018. године дали контрадикторан одговор, молим Вас да ми да те одговор на 

следеће питање: 

Да ли тонери у партији 2, назначени у табели као заменски, морају да задовоље услове 

(стандарди и сертификати) назначени у документацији партије 2 на страници 46? 
 

            У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

 

ОДГОВОРИ: 

Поштовани одговор на питање који сте поставили у вези партије два заменски тонери: 

Тонери морају да задовоље све стандарде јер је то гаранција да су репроизведени на 

законом прописан начин, који се односи на квалитет и заштиту околине. 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

