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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за ветерину 
Број: 404-02-20/2017-05/3 

  26.01.2017. године 
Омладинских бригада 1 

                        Нови Београд 
 
 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
 припремањем понуде 

 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – тонера за 
штампаче и фотокопир апарате, број јавне набавке ЈН МВ 03/2017 : 

 
Питање 1 

На страни бр.39 ставка бр.14 ketridž lexmark MS310 и ставка бр.15 ketridž lexmark 
MS410 су исти кертриџи уколико не наведете тачну ознаку тј.капицитет кертриџа који вам 
је потребан 

нпр.ознака 50F5000 је ознака за 1500 копија 
                   50F5H0E је ознака за 5000 копија 
                  50F5X00 је ознака за 10000 копија  
 

јер постоји велика разлика у цени. 

Одговор 1 

     Наручилац ће у складу са питањем заинтересованог лица извршити измену 
конкурсне документације и објавити пречишћени текст конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки и интернет странице и објавити Обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда. 
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Питање 2 

На страни бр. 41 ставка бр.39 kertridž kyocera TK580 K(crna) и опет се понавља на 
ставки бр.40 kertridž kyocera TK580 K(црна) 
пошто се ради о колорном штампачу да ли је у питању грешка  и да ли сте мислили да под 
ставком 40 треба да буду наглашене боје TK 580 C,Y,M 
 

Одговор 2 

     Наручилац ће у складу са питањем заинтересованог лица извршити измену 
конкурсне документације и објавити пречишћени текст конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки и интернет странице и објавити Обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда. 
 
Питање 3 
 

Да ли су понуђачи/добављачи дужни да испоручују оригиналне тонере од 
произвођача опреме OEM? 
 
Одговор 3 
 

Наручилац је у Техничкој спецификацији, између осталог, дефинисао да је 
Изабрани понуђач/Добављач дужан да испоручује искључиво оригиналне тонере. 
 
 

 


