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На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку ЈН МВ бр. 404-96-8/18-IV, 404-96-9/18-IV  и 

404-96-10/18-IV а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о јавним набавкама, (Сл. 

гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ образована 

решењем бр.404-96-5/18-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА , ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404-96/18- IV 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА 

 по партијама  

404-96-11/18-IV 

Партија 2-Тонери   

 

1 Питање: 

Поштовани,  молимо Ва да сходно члану 63.ЗЈН одговорите на питања у вези Ваше ЈН 404-

96/18- IV Набавка канцеларијског материјала и тонера  
У Вашој КД сте направили пропуст не дефинишући квалитет не оригиналних тонера и рибона 

што сте били у обавези по ЗЈН. 

Наиме, члан 13.ЗЈН гласи да "наручилац је дужан да набавља добра, услуге и радове који не 

загађују, односно који минимум утичу на животну средину..", а ниво квалитета можете 

дефинисати уз помоћ техничких спецификација које су обавезни и саставни део конкурсне 

документације (Члан 70.ЗЈН) притом користећи српске, европске, међународне или друге 

стандарде (Члан 71.ЗЈН). Молимо Вас да у сагланости са чланом 13,70 и 71.ЗЈН извршите 

исправку Ваше КД. 

 

Одговор: 

Одговор је дат у изменама и допунама конкурсне документације број 404-96-12/18-IV . 

 

2 Питање: 

Поштовани, 

На страни 12 као напомену тражите да тонери ``одговарајући`` буду јако високог квалитета али 

не и како се то доказује. 

Мој предлог је да бисте били сигурни да ћете заиста и добити нове тонере врхунског квалитета 
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захтевате као додатни услов за тонере да се производе у складу са одређеним стандардима и 

сертификатима за ову врсту ``одговарајућих`` односно ``компатибилних – фор усе`` тонера као 

што су: 

  

-ISO 9001 или одговарајуће; сертификат о систему управљања у сагласности са стандардом 

система за управљање квалитетом  

-ISO 14001 или одговарајуће; сертификат о систему управљања у сагласности са стандардом 

система за управљање животном средином 

-ISO 19752, односнo ISO 19798; сертификат ѕа одређивање перформанси монохроматских и 

колор тонер кертриџа 

-STMC или одговарајуће; сертификат методе тестирања контроле квалитета 

-CE или одговарајуће; сертификат о усаглашености са ЕМС директивом већа 2014/30/EU 

-MSDS Report или одговарајући; безбедносни лист за тонер кертриџе и тонер прах 

  

Сертификати морају бити издати од стране акредитоване сертификационе куће. 

Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже достављањем копија 

докумената о испуњавању тражених стандарда за произвођаче понуђених добара, које се 

достављају као оверeни сертификати и оверена изјава-писмо-овлашћење одговорног лица 

произвођача  да понуђена добара, у свему одговарају захтеваним стандардима. Изјава мора да 

садржи податке о предметној јавној набавци и да буде насловљена на наручиоца. 

  

Једино ћете овако бити 100% сигурни да ћете добити одличне тонере по приступачним ценама 

који неће уништити штампаче, радити мање копија него што је предвиђено, да су сигурни по 

здравље и човекову околину. 

  

Одговор: 

Одговор је дат у изменама и допунама конкурсне документације број 404-96-12/18-IV . 

 

3 Питање: 

 

Ваша спецификација по којој се траже мало оригинални мало одговарајући тонери омогућава 

давање некоректних понуда што се може закључити и из Ваших претходних поступака када 

уговоре додељујете комшији који очигледно зна шта се може понудити у односу на оно што се 

спецификацијом тражи. 

Да би се избегло давање преварантских понуда и да би се заштито интерес Наручиоца и 

коректних понуђача предлажемо и захтевамо да целу набавку преведете на компатибилне 

производе (који ће испунити неке стандарде везане за квалитет) и да се за оригиналне (ОЕМ) 

тонере захтева потврда произвођача HP  којом овлашћује понуђача да вам понуди оригиналне 

HP производе. 

Такође предлажемо да од понуђача захтевате достављање сертификата о успешној примени 

стандарда ИСО 9001 и ИСО 14001 што говори о озбиљности пословања понуђач. 

Одговор: 

Наручилац тражи део оригиналних тонера за одређене штампаче из разлога квалитета штампе, 
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обимности штампе  и немогућности одређених штампача да квалитетно раде са 

"одговарајућим" тонерима, такође наручилац је спецификацију сачинио у складу са својим 

потребама и процењеном вредношћу предметне јавне набавке на годишњем нивоу. 

Одговор на други део питања дат је у изменама и допунама конкурсне документације број 404-

96-12/18-IV. 

 

                                KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    БР.РЕШЕЊА 404-96-5/18-IV 

 


