
 
 
 
Број: 02-939 
Датум: 25.05.2017. год. 
Пожаревац 

 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 02-902 од 22.05.2017. године 
за јавну набавку мале вредности бр. 13/2017 – ``Информатичка опрема - поновљени поступак`` , (у даљем 
тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца 
Опште болнице  „Пожаревац“ у законском року објављује, свим заинтересованим лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања  

постављена од стране заинтересованог лица  
 

 
за поступак јавне набавке мале вредности  бр. 13/2017 – ``Информатичка опрема - поновљени 

поступак`` 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, па 
потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : На страни 5 Конкурсне документације ЈНМВ 13/2017 - Информатичка опрема - поновљени 
поступак, за ставку 1.2. наведено је ``Ласерски штампач – мора бити комаптибилан са једним од следећих тонера 
TK1110``. Обзиром да штампач који користи тонер  TK1110 није дуже време добављив на нашем тржишту, а од 
увозника смо добили информацију да његов долазак није у најави, сматрамо да је потребно да измените наведену 
ставку. 
Одговор бр.1:  Комисија за предметну јавну набавку је размотрила захтев заинтересованог лица , извршила 
увид у понуду увозника IT опреме и њиховим малопродајама и установили да у овом тренутку штампачи 
који су компатибилни са тонером TK-1110 јесу добављиви. Конкретно добили смо одговор да је штампач  
kyocera FS-1040 добављив, те сматрамо да нема потребе за изменом конкурсне документације.  
 
Питање бр.2 : Која верзија оперативног система је потребна за ставку  1.1. и 1.3. техничке спецификације?  
(Windows Professional ili druga verzija) 
Одговор бр.2:  Потребна верзија оперативног система је windows 8.1 ili windows 10. Home ili Profesional. 
 
Питање бр.3 : За ставку 1.6 Да ли долази у обзир монитор од 19" са видљивом дијагоналом18.5"? 
Одговор бр.3: Долазе у обзир обе дијагонале само да испуњава захтев минмалне резулције коју смо навели. 
 
Питање бр.4 : Да ли се тражи унутрашња (indoor) или спољашња(outdoor) камера? 
Одговор бр.4: Траже се унутрашње (indoor) камере. 

 

Комисија за ЈНМВ бр. 13/2017 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 

 

Страна 1 од 1 

 


