
 

 ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ознака: 

Образац П 

 
                                                   Заведено под   бројем : 04 – 7504 од 18.12.2014. године 
 
 
 
Појашњења  и допуна конкурсне документације сходно члану 63. став  2.  Закона о 
јавним набавкама (Сл. гл. РС број 124/2012. године) у поступку јавне набавке мале 
вредности,  добра ЈНМВ 07/2014, тонера-кетриџа  
 
Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени на порталу УЗЈН 
и интернет страници ЈП Завод за уџбенике дана  12.12.2014. године.                   
 
Сходно члану 63, став 2 и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012)  наручилац Јавно предузеће  Завод за уџбенике, Обилићев венац број 5. 
Београд на писмени захтев заинтересованог лица доставља одговор, појашњења,  
конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 07/2014 добра: тонери – кетрџи. 
 

1. Питање:  
-U delu III Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.75 i 76 Zakona pod 1.1. 
tačka 6) naveli ste dodatne uslove koje ponuđač  treba da ispuni. 
Među navedenim zahtevima naveden je i sertifikat STMC. 
Obzirom da je ovo američki sertifikat koji nije prihvaćen u Evropi, zahtevamo 
pojašnjenje. 
          
             Одговор:   
У складу са Законом о јавним набавкама, члан 76. Наручилац одређује додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке које понуђачи треба да испуне. 
Комисија за јавне набавке је одредила додатне услове. 
STMC сертифика стандардизује тест методе у индустрији тонера и кетриџа што у 
нашем случају треба да гарантује квалитет на коме инсистирамо (ово је стандард 
који врши само мерење, ово је међународни стандард које поседују многе фирме у 
Србији). 

2. Питање:  
 

-Svojim pojašnjenjem 04-7463 od 16.12.2014.god. izmenili ste zahtev u specifikaciji tako 
što ste na red brojevima 5. i 6. uneli nepostojeće tonere (Q2612X i C4096X), što se može 
videti iz priloga, te je nemoguće dostaviti  uzorke nepostojećih tonera. 
Obzirom na navedeno tražimo pojašnjenje. 
 
           Одговор:   
Молимо вас најљубазније да погледате конкурсну документацију од 12.12.2014 на 
Порталу Управе за јавне набавке и појашњења заведено под бројем 04 -7463 од 
16.12.2014, такође на Порталу Управе за јавне набавке. 
Тонери које ви наводите нису поменути (Q2612X i C4096X).             
 
   



Остало не промењено. 
           
Измена и допуна  објављени на Порталу управе за јавне набавке дана 18.12.2014.године 
и на интернет страни  ЈП Завода за уџбенике. 
       
 С поштовањем, 
ЈП Завод за уџбенике 
Комисија за јавне набавке 
 
 


