
             Покрајински завод за спорт и медицину спорта 
                                   Нови Сад, Масарикова 25, Тел-факс:021/572-224, 572-277 

                                     Е-маил:info@pzsport.rs,  www.pzsport. rs 

                              Жиро рачун: 840-846668-69 

------------------------------------------------------------------ 

Број: 08/2014 
Датум: 09.12.2014. године 
 
предмет: Питања и одговори у вези са јавном набавком  мале вредности за набавку 
добара, Канцеларијски материјал 
 
 
Питање:  
 
Да ли је дозвољено да се образац структуре цена попуни електронски (на  
компјутеру) или је обавезно ручно попуњавање (хемијском оловком)? 
                                                                                                                                                
         
Одговор:  
 
Наручилац је у делу IV Конкурсне документације, Спецификација добара, навео, да 
понуђачи попуњавају табелу - спецификација добара тако што уносе податке у 
предвиђене рубрике у табели, уносе укупну цену без ПДВ-а као и цену са ПДВ-ом.  
Дозвољено је попуњавати табелу електронски, као и ручно. Неопходно је пратити 
упутства из Конкурсне документације о потписивању и овери образаца.  
Такође, укупне цене без и са обрачунатим ПДВ-ом из табеле спецификација добара, 
се морају слагати са ценом датом у обрасцу понуде. Уколико дође до рачуснке 
грешке приликом попуњавања овог обрасца, Наручилац ће применити члан 93. став 
4. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
Службеник за јавне набавке 
Сања Цебаловић 



Број: 08/2014 
Датум: 08.12.2014. године 
 
предмет: Питања и одговори у вези са јавном набавком  мале вредности за набавку 
добара, Канцеларијски материјал 
 
 
Питање:  
 
Под појмом "ОРИГИНАЛ КУТИЈА" на ставкама од бр.1 до бр. 13 потребно је 
нудити: 
 
- оригиналне тонере произведене од стране произвођача опреме у којој се  
користе: HP, CANON, SAMSUNG, LEXMARK 
- оригиналне тонере компатибилне траженим, у оригиналним кутијама других 
произвођача: MASTER COLOR, INK POWER, G&G........? 
                                                                                                                                                
         

Одговор:  
Наручилац је у делу Конкурсне документације, Спецификација добара навео, 

односно описао који тонери су потребни Наручиоцу због компатибилности са 
штампачима које Наручилац користи, с тим што је Наручилац под појмом ''оригинал 
кутија'' имао у виду да на кутији буде назначено да је понуђена врста тонера која је 
одговарајућа потребама Наручиоца. Имајући у виду наведено, понуђач може 
доставити одговарајући заменски тонер уколико је понуђено добро у складу са 
захтевом наручиоца из конкурсне документације за предметни поступак јавне 
набавке    

 
 
службеник за јавне набавке 
Сања Цебаловић 
 


