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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности 
- куповина канцеларијског материјала - 

редни број 21/2013 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 10. 
децембра 2013. године у 16:35 часова: 
 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
На страни 16, 4.1. 5) наведено је да «Понуђач мора доказати да су тонери и 
кертриџи произведени у складу са стандардима ISO 9001, ISO 14001, ISO 17752, 
ISO 19798 и DIN33870». Молим Вас за потврду да се ово односи на репроизведене 
тонере. 
 
1. Одговор Комисије: 
Навод се односи на репроизведене тонере. 
 
2. Питање заинтересованог лица: 
На страни 44, Члан 5. модела уговора за Партију 1 наведено је да «Истовремено са 
испоруком добара Продавац је дужан да овлашћеном представнику Купца преда 
потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутства за употребу 
добара». Молим Вас за потврду да је у питању техничка грешка обзиром да за 
тонере не постоје горе поменута документа. Такође, гарантни рок се помиње з 
Члану 8 истог уговора па Вас молим за измену. 
 
2. Одговор Комисије: 
У сваком паковању или самој кутији постоје техничка документација и упутства за 
употребу добара.  



Законом о заштити потрошача («Сл. Гласник РС», број 73/2010), у члану 56. став 1. 
наведено је да је гаранција свака свака изјава којом њен давалац даје обећање у 
вези са робом, и правно је обавезујућа под условима датим у изјави, као и 
оглашавању у вези са робом.  
У ставу 2, истог члана се наводи да је гарантни лист исправа  у писаном или 
електронском облику, односно на другом трајном носачу записа, која садржи све 
податке из гаранције, наведене на јасан и читљив начин, лако разумљивим језиком, 
док је у ставу 3. наведено  да је давалац гаранције дужан да на захтев потрошача 
изда гарантни лист. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Јелена Кулић, слижбеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Владимир Винш, дипломирани правник - заменик 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Жељка Дрчелић, правник - заменик  
Бранко Кузмановић, ссс, члан 

                        Дамир Алихоџић, струковни инжењер – заменик 
 

доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 
 


