
 

Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-174/18-015/4 

13.04.2018. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

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 e-

mail-а дана 12.04.2018. године у 12,53 часова. Наведеним  e-mail-ом тражи се одговор на 

следећa питањa: 

 

ПИТАЊЕ : 

 
Stavka 1. CANON LBP810EP22 ( оригинал 6500 страница ) 

 

Toner ima kapacitet 2500 strana (a ne 6500) , pa vas molimo izmenite dokumentaciju. 

Link proizvodjaca Canon gde mozete videti tacne podatke. 

https://store.canon.co.uk/canon-ep-22-toner-cartridge/1550A003/ 

 

ОДГОВОР: 

За тонер 1. Canon LBP810EP22 оригинал 6500 страница (партија 1), наручилац врши измену 

конкурсне документације која се односи на број страна, тако да уместо Canon LBP810EP22 

оригинал 6500 страница, треба да стоји Canon LBP810EP22 оригинал 2500 страница. 

Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано да ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 

да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку ЈН ОП 17/2018 

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

штампаче и телефакс машине, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 23. април 2018. године до 12,00 часова. 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 

7,30-15,30 часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 23. априла 2018. године  уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача и то: 

1) за Партију 1 - у 12,30 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца, 

ул. Дринска бр. 2 

2) за Партију 2 - у 13,00 часова у просторијама Градске управе града Пожаревца, 

ул. Дринска бр. 2  

 

      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/

