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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПОРЕСКА УПРАВА 

      Сектор за материјалне ресурсе  

  Број: 000-404-01-00835/2020-1100 

        Датум: 06.08.2020. годинe 

                       Београд 

 

Предмет: Додатна појашњења конкурсне документације 

                 број: 000-404-01-00835/2020-1100 од 31.07.2020. године 

 

         На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), у поступку јавне набавка добра - тонери за нове штампаче, који нису 

обухваћени централизованом набавком Управе за заједничке послове републичких 

органа, за потребе Пореске управе, ЈН 84А/2020, која се спроводи у складу са чланом 

32. Закона о јавним набавкама, по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 

31.07.2020. године, учесник у поступку, обратио се електронском поштом-дописом од 

05.08.2020. године Наручиоцу, за давање појашњења на следећа питања: 

 

1. У Kонкурсној документацији, у делу Врста, техничке карактеристике, Прилог 1, 

за ставку под редним бројем 2, захтеван је Тонер за уређај Xerox Versalink B7030 са 

ознаком 106R03394, са капацитетом за 31.000 страна. Овим путем хоћемо да укажемо 

да тонер са том ознаком није намењен за наше тржиште, те самим тим и не може да се 

исти набави. За тај уређај на нашем тржишту предвиђени су и могу да се набаве тонери 

са ознакама: 

106R03395 B7000 Тонер, за 15.000 страна или  

106R03396 B7000 Тонер, за 30.000 страна. 

Молимо вас да извршите измену конкурсне документације у поменутом делу, у 

смислу да дефинишете ознаку и капацитет тонера за ту ставку, сходно нашем тржишту. 

Такође, потребно је да се исто коригујете и у Обрасцу понуде, Обрасцу структуре цене 

и у Моделу уговора. 

2. Молим вас да потврдите да се у Моделу уговора, у члану 12, где су дефинисана 

средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, за 

испоруке чија је вредност мања од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, доставља меница за 

откљањање грешака у гарантном року, уместо менице за добро извршење посла. 

 

Наручилац даје појашњења на напред наведена питања: 

 

1. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 


