
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/4183 
Датум: 27.12.2016. године. 

На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012”,14/2015 и 68/2015)  

Питање заинтересованог лица(потенцијалног понуђача) од 23.12.2016. 

године. 

Komisiji za JN br. 24-12/2016 – Nabavka dobara toneri i riboni za štampače. 

Poštovani molimo Vas za pojašnjenje tenderske dokumentacije JN br. 24-

12/2016 

  

Poštovani 

Vi ste ostavili neprimereno kratak rok za dostavljanje pitanja u vezi 

pojašnjenja tenderske dokumentacije što nije u skladu sa Zakonom o javnim 

nabavkama i mi smo Vas prijavili. 

 

VI POGREŠNO TUMAČITE ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM. standardi ISO 

19752, 19798na kojima Vi insistirate su isključivo za 

reproizvedene reciklirane laser toner kasete i ribone. SA OVIM STANDARDIMA 

VI KUPUJETE TRETIRANI OTPAD. 

 

Pitanja: 

  

1.Da li su potencijalni dobavljači koji dostave ponudu za "for use" toner 

kasete i ribone u obavezi da dostave Dozvolu – Rešenje za  transport, tretman i 

lagerovanje laser toner kaseta i ribona  ("Sl.glasnik 36/2009, 88/10, 14/16) s obzirom 

da su standardi  .(ISO 19752, 19798, ) na kojima Vi insistirate isključivo za 

reproizvedene, remontovane, reciklirane laser toner kasete i ribone.(ISO 19752, 

19798, ) 

  

2. Da li potencijalni dobavljači treba da dostave Izveštaj o ispitivanju otpada (za laser 

toner kasete iribone) u skladu sa Pravilnikom o ispitivanju materijala Sl.Gl „RS" 55/10 

  

3. Koji su odgovarajući standardi vašim traženim ISO 19752, 19798, s obzirom da ste 

u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u obavezi da naglasite ili odgovarajući. U 

Institutu za standardizacijuNE ZNAJU KOJI SU TO ODGOVARAJZUĆI STANDARDI.  

  

4. Da li potencijalni dobavljači treba da dostave ISO standard 9001 i 14001 za 

reproizvodnju laser toner kaseta i ribona. 

  

5. Da li Uslovi treba da budu vezani za javnu nabavku ili za određenog ponuđača.  

 

Obaveštavamo Vas da ste u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonu 

o upravljanju otpadom (Sl.GL. RS" 36/2009, 88/10 i 14/16) u obavezi da 

tražite od ponuđača koji dostave ponudu za takozvane „for use"reproizvedene 

(remontovane, obnovljene) toner kasete i ribone i Dozvolu za transport, 

tretman (reproizvodnju) i lagerovanje laser toner kaseta i ribona kao i 

Izveštaj o ispitivanju otpada (istrošenih laser toner kasetai ribona)(Sl.Gl. 

56/10) iako kod Vas nema preuzimanja istrošenih toner kaseta i ribona.  

  

Obavestićemo Republičko javno tužilaštvo, odelenje za borbu protiv korupcije 

zato što uslovi nisu vezani za javnu nabavku već za određenog ponuđača.  

____________________________________________________________ 



 
 

Број:03/4183-2 

Датум: 30.12.2016. године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012” ,14/2015 и 68/2015)  

Одговор заинтересованом лицу(потенцијалном понуђачу): 

Поштовани, 

У складу са Вашим захтевом Комисија за јавну набавку мале вредности 24-12/16 
„Тонери и рибони“извршила је измену конкурсне документације и продужила рок за 
подношење понуда.Наведене измене Наручилац је објавио на Порталу јавних 
набавки. 
  
С поштовањем, 

Комисија за  ЈН 24-12/16 „Тонери и рибони“ 

 


