
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 (одговори на постављена питања везана за ЈНМВ 

бр. 02/2017 - канцеларијски материјал, партија 2, у поступку јавне набавке мале вредности по 

партијама). 

 

 Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 07.03.2017.године, у писаном 

електронском облику достављена су питања везанa за ЈНМВ бр. 02/2017 - канцеларијски 

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

лица (заводни број наручиоца, прво питање број 687 од 07.03.2017.године и друго питање број 688 

од 07.03.2017.године). Питања за јавну набавку добара -  ЈНМВ бр. 02/2017 - канцеларијски 

материјал, у поступку јавне набавке мале вредности по партијама, односе се на следеће: 

 

 

I (прво) питање: 

 

Poštovani, 

 

molimo Vas da nam pojasnite stavke iz konkursne dokumentacije, vezane za partiju br.2 – 

toneri,  i to: 

 -stavka br.6 – toner za laserski štampač Canon IP 4850 – pošto je u pitanju kolorni 

inkjet štampač koji koristi 5 vrsta kertridža tj. boja, molimo da pojasnite da li se radi o 20 

kompleta kertridža ili da konkretizujete po boji koliko komada Vam treba 

 

 -stavka br.11 – toner za laserski štampač u boji HP CF147A – pošto je u pitanju 

kolorni laserski štampač koji koristi 4 vrste tonera tj. boja, molimo Vas takodje da 

konkretizujete da li se radi o 10 kompleta tonera ili da navedete po boji koliko Vam treba 

komada 
 

II (друго) питање: 

 

Postovani, 

 

Na nasa pitanja postavljena 03.03.2017 vezano za predmetnu javnu nabavku odgovor nije u 

skladu sa Zakonom o javnim nabavkama jer ne dajete konkretan odgovor vec citirate izvod iz 

konkursne dokumentacije  koji je nejasan i time dovodite u zabludu potencijalne ponudjace,Pod 

terminom PROIZVODJAC postoji nekoliko varijanti odgovora pa Vas pozivamo da konkretno 

odgovorite da li se traze toneri proizvodjaca opreme OEM ili toneri drugih proizvodjaca kako bi 

narucioci mogli sastaviti svoje ponude. 

 

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

 

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

 proizvodjaca/original) 

 

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

 

 Podsecamo Vas da ste na osnovu clana 20. ZJN u obavezi da potvrdite 

 prijem ovog zahteva i odgovorite u propisanom roku 

 

 S postovanjem 
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Одговор на прво питање: 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 под редним бројем 6. 

наведено је: тонер за ласерски штампач Canon IP 4850 - 20 комада, а под редним бројем 

11. наведено је: тонер за ласерски штампач у боји HP CF147a (од произвођача / 

оригинал) - 10 комада, то подразумева број комада, а не комплета. 

 

Одговор на друго питање: На ваше питање смо одговорили дана 06.03.2017.године, 

односно конкретизовали у мери колико нам Закон о јавним набавкама дозвољава. 
                                           

 

                                                                               

         ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

               1. Глигуроски Илчо, председник 

                

                2. Ивић Ђула, члан  

    

                             3. Ристић Ивана, члан  

   

                   


