
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А  

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 ЗАЈЕЧАР  

Скопљанска б.б. 19000 Зајечар, тел. централа-фаx 019 430 915, директор 430 914, 
ПИБ 101329698, жиро рачун 840-133661-46, м.б.7147961, р.б пдв 203816123 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације (одговор на питање везан за ЈНМВ бр. 02/2017 - 

канцеларијски материјал, партија 2, у поступку јавне набавке мале вредности по партијама). 

 

 Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 03.03.2017.године, у писаном 

електронском облику достављено је питање везано за ЈНМВ бр. 02/2017 - канцеларијски 

материјал, партија 2, у поступку јавне набавке мале вредности по партијама, од заинтересованог 

лица (заводни број наручиоца 658 од 03.03.2017.године). Питање за јавну набавку добара -  ЈНМВ 

бр. 02/2017 - канцеларијски материјал, у поступку јавне набавке мале вредности по партијама, 

односи се на следеће: 

 

Postovani, 

 

Shodno KD za navedenu javnu nabavku molimo za sledeca pojasnjenja za partiju 2 

 

1. Stavka 7.Toner za laserski stampac u boji HP 2605(od proizvodjaca/original) 

Molimo Vas da potvrdite da se trazi toner OEM 

2.Stavka 11. Toner za laserski stampac u boji HP CF 147A(od proizvodjaca/original) 

 

Molimo Vas da potvrdite da se trazi toner OEM 

 

3.Stavka 13. Toner za laserski stampac HP 17A 

Navedite da li se trazi OEM ili for use toner 

 

Za prva dva pitanja pregledom dokumentacije za nabavku u 2016.god i prihvacenom ponudom 

na iznos od 117.356,25 dinara bez PDV-a izrazavamo sumnju da nisu nudjeni toneri od 

proizvodjaca opreme(OEM) koji na trzistu kostaju vise od iznosa celokupne ponude izabranog 

ponudjaca 

 

Podsecamo Vas da ste na osnovu clana 20. ZJN u obavezi da potvrdite prijem ovog zahteva i 

odgovorite u propisanom roku 

 

S postovanjem 

 

Одговор: У Конкурсној документације за ЈНМВ 02/2017 у поглавју III - Врста, техничке 

карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, партија 2, на страни бр.6/26 наведено је који тонери треба да буду од 

произвођача. Остали тонери (како стоји у спецификацији без наглашавања), значи не 

морају.  

 Из напред наведеног разлога понуда се даје у складу са спецификацијом како је 

дата у поглавју III Конкурсне документације. 
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