
Наручилац: Дом здравља „Земун“    
Адреса: Рада Кончара 46 
Број:03/90 
Датум:03/10.01..2017. године. 

На основу члана 63.став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012”, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јнмв 24-12/16 Тонери и рибони сачињава: 

                   ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку  Тонери и рибони,број ЈН 24-12/16 

                                                     У СЛЕДЕЋЕМ: 

   На страни 32.и 33. конкурсне документације(измена 2. конкурсне 

документације од 30.12.2016.године), која гласи: 

Напомена: 

1).За ставке 1. до 35. из Спецификације неопходно је понудити „FOR  USE“ тонере. 

- „FOR  USE“ – (називају се још и компатибилни, заменски, клонови и др.). Назив за 
тонере,кертриџе и рибоне који су нови и нису произведени од произвођача опреме већ од стране 
других произвођача. 

„FOR  USE“ мора бити компатибилан свом оригиналу и упакован у оригиналном паковању 
произвођача.  

- Компатибилни или тонери „For use“ су нови тонери који по броју копија и квалитету штампе 
одговарају оригиналним тонерима. 
САМО ЗА СТАВКЕ 1. до 22. и 30. до 35. ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

- „FOR  USE“ тонери морају бити произведени у складу са стандардима: 
-  ISO 9001,ISO14001,ISO19752,ISO19798.  
-  Уколико понуђач нуди „FOR  USE“ тонере у обавези је да достави следећа документа којима 

ће доказати да су понуђени производи произведени по захтеваним стандардима. 
ДОКАЗ: 

- 1.Оригинални допис произвођача „FOR  USE“ тонера насловљен на понуђача у коме 
потврђује да се његова производња одвија у складу са ISO 9001,ISO 14001,ISO 19752,ISO 
19798. 

- 2.Копије наведених сертификата и стандарда издатих на име произвођача „FOR  USE“ тонера 
оверених печатом и потписом произвођача производа. 

           Потребно је да сви тонери испуњавају ISO сертификате. 

САМО ЗА СТАВКЕ 23. и 24. ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ДОКАЗ: 



- 1.Оригинални допис произвођача „FOR  USE“ рибона насловљен на понуђача у коме 
потврђује да се његова производња одвија у складу са ISO 9001,ISO 14001, 

- 2.Копије наведених сертификата издатих на име произвођача „FOR  USE“ рибона оверених 
печатом и потписом произвођача производа. 
 

- САМО ЗА СТАВКЕ 25,26,27,28, и 29. ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ДОКАЗ: 

- 1.Оригинални допис произвођача „FOR  USE“ кетриџа насловљен на понуђача у коме 
потврђује да се његова производња одвија у складу са ISO 9001,ISO 14001, ISO 24711 

- 2.Копије наведених сертификата и стандарда издатих на име произвођача „FOR  USE“ 
кетриџа оверених печатом и потписом произвођача производа. 

- Уколико је испоручени тонер или рибон, неисправан или по својим карактеристикама не 
испуњава квалитет и број штампе добављач је дужан да такав тонер замени новим, 
исправним тонером, рибоном у року од три дана од захтева Наручиоца. 

2). Само за ставку 36.из Спецификације: 

– Из разлога што се предметни уређај налази под гаранцијом за ставку 36.неопходно је понудити 
ОРИГИНАЛНИ – ОЕМ производ које је произвео исти произвођач као што је и уређај у коме се 
користи . 

– ОРИГИНАЛНИ – ОЕМ- производи морају бити нови производи у оригиналном паковању 
произвођача уређаја. 

ДОКАЗ: 

– Уколико понуђач нуди ОРИГИНАЛНЕ-ОЕМ- производе које је произвео исти произвођач као што 
је и уређај у коме се користи у обавези је да достави изјаву дату под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да је производи које је понудио оригинални производ произвођача 
уређаја (Изјава у слободној форми,потписана и печатирана од стране понуђача). 

3). Истрошена добра-артикле морају се транспортовати до места предвиђеног за рециклажу 

истих.  

Понуђач који је изабран као најповољнији дужан је да изврши транспорт истрошених добара 

самостално или да има важећи уговор са фирмом која је специјализована за обављање те 

делатности. 

 

ДОКАЗ: 

(Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на 

територији Републике Србије донето од стране Министарства животне  

средине и просторног планирања, а у складу са Законом о управљању отпадом  

(„Службени гласник РС", број 36/09) – у неовереној фотокопији;) 

ЛЕГЕНДА: 

-Значење наведених сертификата и стандарда: 

1.-Сертификати за предузеће које производи тонер кетриџе: 

-ISO 9001 –је стандард Менаџмент квалитета. 

-ISO 14001 – је стандард Менаџмент заштите животне средине. 



2.-Стандарди које добија Предузеће произвођач тонер кетриџа за квалитет истих: 

-ISO 19752 –стандард за одређивање капацитета црно-белих тонера (за ставке 9.до 22. и од 30. До 
35. у Спецификацији). 

-ISO 19798 –стандард за одређивање капацитета тонера у боји(за ставке 1.до 8. у Спецификацији). 

-ISO 24711- стандард мерења капацитета штампе кетриџа(за ставке 25.до 29. у Спецификацији). 

- OEM (Original Equipment Manufacturer) – Назив за оргиналне тонере, кертриџе и 

рибоне који су нови и произведени од произвођача опреме. 

-„FOR  USE“ – (називају се још и компатибилни, заменски, клонови и др.). Назив за тонере,кертриџе 
и рибоне који су нови и нису произведени од произвођача опреме већ од стране других 
произвођача. 

 

 

                                 МЕЊА СЕ ТАКО ДА САДА ГЛАСИ: 

Напомена: 

1).За ставке 1. до 35. из Спецификације неопходно је понудити „FOR  USE“ тонере. 

- „FOR  USE“ – (називају се још и компатибилни, заменски, клонови и др.). Назив за 
тонере,кертриџе и рибоне који су нови и нису произведени од произвођача опреме већ од стране 
других произвођача. 

„FOR  USE“ мора бити компатибилан свом оригиналу и упакован у оригиналном паковању 
произвођача.  

- Компатибилни или тонери „For use“ су нови тонери који по броју копија и квалитету штампе 
одговарају оригиналним тонерима. 

САМО ЗА СТАВКЕ 1. до 22. и 30. до 35. ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

- „FOR  USE“ тонери морају бити произведени у складу са стандардима: 
-  ISO 9001,ISO14001,ISO19752,ISO19798.  
-  Уколико понуђач нуди „FOR  USE“ тонере у обавези је да достави следећа документа којима 

ће доказати да су понуђени производи произведени по захтеваним стандардима. 
ДОКАЗ: 

- 1.Оригинални допис произвођача „FOR  USE“ тонера насловљен на понуђача у коме 
потврђује да се његова производња одвија у складу са ISO 9001,ISO 14001,ISO 19752,ISO 
19798. 

- 2.Копије наведених сертификата и стандарда издатих на име произвођача „FOR  USE“ тонера 
оверених печатом и потписом произвођача производа. 

           Потребно је да сви тонери испуњавају ISO сертификате. 



САМО ЗА СТАВКЕ 23. и 24. ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ДОКАЗ: 

- 1.Оригинални допис произвођача „FOR  USE“ рибона насловљен на понуђача у коме 
потврђује да се његова производња одвија у складу са ISO 9001,ISO 14001, 

- 2.Копије наведених сертификата издатих на име произвођача „FOR  USE“ рибона оверених 
печатом и потписом произвођача производа. 
 

- САМО ЗА СТАВКЕ 25,26,27,28, и 29. ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ДОКАЗ: 

 
- 1.Оригинални допис произвођача „FOR  USE“ кетриџа насловљен на понуђача у коме 

потврђује да се његова производња одвија у складу са ISO 9001,ISO 14001, ISO 24711 
- 2.Копије наведених сертификата и стандарда издатих на име произвођача „FOR  USE“ 

кетриџа оверених печатом и потписом произвођача производа. 
 

- Уколико је испоручени тонер или рибон, неисправан или по својим карактеристикама не 
испуњава квалитет и број штампе добављач је дужан да такав тонер замени новим, 
исправним тонером, рибоном у року од три дана од захтева Наручиоца. 

 

2). Само за ставку 36.из Спецификације: 

– Из разлога што се предметни уређај налази под гаранцијом за ставку 36.неопходно је понудити 
ОРИГИНАЛНИ – ОЕМ производ које је произвео исти произвођач као што је и уређај у коме се 
користи . 

– ОРИГИНАЛНИ – ОЕМ- производи морају бити нови производи у оригиналном паковању 
произвођача уређаја. 

ДОКАЗ: 

– Уколико понуђач нуди ОРИГИНАЛНЕ-ОЕМ- производе које је произвео исти произвођач као што 
је и уређај у коме се користи у обавези је да достави изјаву дату под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да је производи које је понудио оригинални производ произвођача 
уређаја (Изјава у слободној форми,потписана и печатирана од стране понуђача). 

ЛЕГЕНДА: 

-Значење наведених сертификата и стандарда: 

1.-Сертификати за предузеће које производи тонер кетриџе: 

-ISO 9001 –је стандард Менаџмент квалитета. 

-ISO 14001 – је стандард Менаџмент заштите животне средине. 

2.-Стандарди које добија Предузеће произвођач тонер кетриџа за квалитет истих: 

-ISO 19752 –стандард за одређивање капацитета црно-белих тонера (за ставке 9.до 22. и од 30. До 
35. у Спецификацији). 



-ISO 19798 –стандард за одређивање капацитета тонера у боји(за ставке 1.до 8. у Спецификацији). 

-ISO 24711- стандард мерења капацитета штампе кетриџа(за ставке 25.до 29. у Спецификацији). 

- OEM (Original Equipment Manufacturer) – Назив за оргиналне тонере, кертриџе и 

рибоне који су нови и произведени од произвођача опреме. 

-„FOR  USE“ – (називају се још и компатибилни, заменски, клонови и др.). Назив за тонере,кертриџе 
и рибоне који су нови и нису произведени од произвођача опреме већ од стране других 
произвођача. 

                                                                                   Комисија за ЈН 24- 12/2016 Тонери и рибони 

 


