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 На основу чл. 61. и 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка штампача (шифра: ОП-У-19/2020) 

сачинила је дана 23. децембра 2020. године,  

 

  ИЗМЕНЕ I  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ И 

ПОПРАВКА ШТАМПАЧА 

(шифра: ОП-У-19/2020) 

 

 

Тачка 1.  

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга – сервисирање и одржавање штампача (шифра: 

ОП-У-19/2020), у поглављу „3. СПЕЦИФИКАЦИЈА за јавну набавку услуга – сервисирање и поправке 

штампача (шифра: ОП-У-19/2020)“, у табели A – Уградња резервних делова, у тачки 28. речи: „Чаура 

силиконског ваљка P1102/P1606“,  замењују се речима: „Чаура силиконског ваљка HP P1102/1102w“. 

 

У тачки 63. речи: „Laser Кyocera за HP 1160/1320“,  замењују се речима: „Laser за HP 1160/1320“.  

 

У тачки 243. речи „Тефлонски ваљак за Kyocera E260/360/460“, замењују се речима: „Тефлонски 

ваљак за Lexmark E260/360/460“.  

 

У тачки 244. речи: „Силиконски ваљак за Kyocera E260/360/460“, замењују се речима: „Силиконски 

ваљак за Lexmark E260/360/460“.  

 

У тачки 245. речи: „Сепаратор за  Kyocera E260/360/460”, замењују се речима: „Сепаратор за  Lexmark 

E260/360/460“. 

 

У тачки 246. речи: „Pickup roller за Kyocera E260360/460”, замењују се речима: „Pickup roller за 

Lexmark E260360/460“.  

 

У тачки 247. речи „Зупчаник телефонског ваљка за Kyocera E260/360/460”, замењују се речима: 

„Зупчаник телефонског ваљка за Lexmark E260/360/460“.  

 

У тачки 254. речи: „Грејач за Kyocera 260/ 360/460”, замењују се речима: „Грејач за Lexmark 260/ 

360/460“. 

 

У тачки 341 речи: „Гумице за папир излазне Kyocera P 2235DW“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera P 2235DW“.  

 

У тачки 363. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera P 5021CDW“, замењују се речима: „Излазни 

ваљци за папир Kyocera P 5021CDW“. 

 

У тачки 385. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera P 2040DН“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera P 2040DН“.  



 

У тачки 396. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera P8060DН“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera P8060DН“. 

 

У тачки 407. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera М2040DН“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera М2040DН“.  

 

У тачки 418. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera М3655DН“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera М3655DН“.  

 

У тачка 434. речи: „Зупчаници Kyоserа механизма за Epson LX300“, замењују се речима: „Зупчаници 

механизма за Epson LX300“. 

 

                                                                                   Тачка 2.  

У поглављу „12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА за јавну набавку услуга – сервисирање и 

поправка штампача (шифра: ОП-У-19/2020)“, у табели A – Уградња резервних делова, у тачки 28. речи: 

„Чаура силиконског ваљка P1102/P1606“,  замењују се речима: „Чаура силиконског ваљка HP P1102/1102w“. 

 

У тачки 63. речи: „Laser Кyocera за HP 1160/1320“,  замењују се речима: „Laser за HP 1160/1320“.  

 

У тачки 243. речи „Тефлонски ваљак за Kyocera E260/360/460“, замењују се речима: „Тефлонски 

ваљак за Lexmark E260/360/460“.  

 

У тачки 244. речи: „Силиконски ваљак за Kyocera E260/360/460“, замењују се речима: „Силиконски 

ваљак за Lexmark E260/360/460“.  

 

У тачки 245. речи: „Сепаратор за  Kyocera E260/360/460”, замењују се речима: „Сепаратор за  Lexmark 

E260/360/460“. 

 

У тачки 246. речи: „Pickup roller за Kyocera E260/360/460”, замењују се речима: „Pickup roller за 

Lexmark E260/360/460“.  

 

У тачки 247. речи „Зупчаник телефонског ваљка за Kyocera E260/360/460”, замењују се речима: 

„Зупчаник телефонског ваљка за Lexmark E260/360/460“.  

 

У тачки 254. речи: „Грејач за Kyocera 260/ 360/460”, замењују се речима: „Грејач за Lexmark 260/ 

360/460“. 

 

У тачки 341 речи: „Гумице за папир излазне Kyocera P 2235DW“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera P 2235DW“.  

 

У тачки 363. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera P 5021CDW“, замењују се речима: „Излазни 

ваљци за папир Kyocera P 5021CDW“. 

 

У тачки 385. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera P 2040DН“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera P 2040DН“.  

 

У тачки 396. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera P8060DН“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera P8060DН“. 

 

У тачки 407. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera М2040DН“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera М2040DН“.  

 

У тачки 418. речи: „Гумице за папир излазне Kyocera М3655DН“, замењују се речима: „Излазни ваљци 

за папир Kyocera М3655DН“.  

 



У тачка 434. речи: „Зупчаници Kyоcerа механизма за Epson LX300“, замењују се речима: „Зупчаници 

механизма за Epson LX300“. 

 

                                                                                   Тачка 3. 

            Наручилац ће у вези са овим Изменама конкурсне документације сачинити пречишћен текст. 

 

            Понуђач је дужан да Образац структуре цене достави на обрасцу из пречишћеног текста Конкурсне 

документације. 

 

 

Тачка 4. 

         Овe Изменe I Конкурсне документације, ступају на снагу даном доношења. 

 

 

                                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАБНУ НАБАВКУ 


