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Предмет: Појашњење бр. 2 у вези Конкурсне документације за јавну набавку  добара 

– канцеларијски материјал, обликован по партијама од 1 до 2 и то: 

- Партија 1 – канцеларијски материјал  

- Партија 2 – тонери, кертриџи и рибони, ЈН ОП - ОС 44/2016. 

 

Путем е - maila 23.11.2016. године примили смо допис, којим се тражи појашњење 

у вези Конкурсне документације за  набавку  добара – канцеларијски материјал 

за Партију 2 – тонери, кертриџи и рибони. 

 

ПИТАЊА: 

 

1. Да ли су потенцијални добављачи који доставе понуду за 

репроизведене тонер касете у обавези да доставе Дозволу – Решење за 

транспорт, третман и лагеровање ласер тонер касета и рибона ("Сл.гласник 

36/2009, 88/10, 14/16). 

2. Да ли потенцијални добављачи треба да доставе Извештај о 

испитивању материјала (за ласер тонер касете) у складу са Правилником о 

испитивању материјала Сл. гл „РС" 55/10. 

3. Да ли потенцијални добављачи треба да доставе потврду да 

поседују магацински простор од 300квм с обзиром да је испорука сукцесивна на 

период од две године и да цела наруџбина може да стане у 30квм. 

4. Да ли је DIN стандард 33870 исто што и STMC сертификат, ако није 

појасните нам који су то одговарајући. 

5. Да ли је LGA сертификат исто што и Извештај о испитивању 

материјала, ако није појасните нам који су то одговарајући. 

6. Да ли потенцијални добављачи треба да поседују 3 доставна возила 

с обзиром да је испорука сукцесивна на период од две године и да појединачна 

поруџбина може да стане у једно доставно возило. 

7. Да ли потенцијални добављачи треба да доставе STMC сертификат који 

издаје двадесет шесторо америчких грађана. 

8. Да ли потенцијани добављачи треба да доставе LGA сертификат који 

издаје немачка баварска државна агенција за трговину. 

9. Да ли је овај тендер расписан у Србији, Немачкој или Америци с обзиром 

да инсистирате на овим сертификатима. 

10. Да ли Услови треба да буду везани за јавну набавку или за одређеног 

понуђача. 

Обавештавамо Вас да Ваша тендерска документација није у складу са Законом о 

јавним набавкама као и са Законом о управљању отпадом. 

 

У Вашој тендерској документацији Ви кажете: 

 

2) да има важећу дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на 

територији РС или важећи уговор о пословно техничкој сарадњи са предузећем 

које поседује наведене дозволе и које ће вршити преузимање истрошених тонер 

касета уместо Понуђача уз издавање документа о кретању отпада, сагласно 

закону. Могуће је доставити и фотокопију решења тј. уговора.  

* отпади који нису другачије специфицирани (отпади од производње, 



  

формулације, снабдевање и употребе штампарског мастила) – (отпад од 

ласерских тонера касета и индексни број отпада 08 03 99)  

Предмет наведене ЈН није збрињавање отпадних тонера (став 17, члан 5. Закона 

о у управљању отпадом – Сл.гласник РС бр. 36/09 и 88/10), већ њихово 

допуњавање, поправка и замена ваљка (тонер касета на ласерским штампачима), 

тако да није неопходно да понуђачи поседују дозволе. 

ПОГРЕШНО ТУМАЧИТЕ ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ПОСАВЕТУЈТЕ СЕ СА 

ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 

Ви сте објавили тендер за куповину репроизводених ласер тонер касете које се 

(ремонтују, обнављају) а оне су третирани отпад и за то је законодавац 

предвидео Дозволу. 

Скупштина Републике Србије 13. маја 2009. године усвојила сет од 16 закона из 

области заштите животне средине. 

Објављено у Службеном Гласнику Републике бр. 36/2009 од 15.05.2009 ступио на 

снагу 23.05.2009 

Један од закона је и закон о управљању отпадом. (читај репроизводња -

ремонтовање) ласер тонер касете. 

Шест месеци по ступању закона сви оператери су били у обавези да пријаве своју 

делатност до 23. новембра 2009. године. 

Од 23. новембра 2009. године Министарство заштите животне средине као и 

јединице локалне самоуправе издају дозволе за транспорт, третман и лагеровање 

ласер тонер касета. 

Обавештавамо Вас да сте у складу са Законом о јавним набавкама и Закону о 

управљању отпадом (Сл. ГЛ. РС" 36/2009, 88/10 и 14/16) у обавези да тражите од 

понуђача који доставе понуду за репроизведене (ремонтоване, обновљене) тонер 

касете и Дозволу за транспорт, третман и лагеровање ласер тонер касета као и 

Извештај о испитивању материјала за ласер тонер касете. (Сл.Гл. 56/10) 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) достављамо појашњење, на постављена питања: 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. У конкурсној документацији је јасно написано које су обавезе понуђача. 

„2) да има важећу дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на 

територији РС или важећи уговор о пословно техничкој сарадњи са предузећем ко 

је поседује наведене дозволе и које ће вршити преузимање истрошених тонер 

касета уместо Понуђача уз издавање документа о кретању отпада, сагласно 

закону. Могуће је доставити и фотокопију решења тј. уговора.  

* отпади који нису другачије специфицирани (отпади од производње, 

формулације, снабдевање и употребе штампарског мастила) – (отпад од 

ласерских тонера касета и индексни број отпада 08 03 99)“  

2. Извештај о испитивању материјала СЛ.ГЛ РС „55/10“ не постоји па га 

потенцијални понуђачи не могу ни доставити. 

Постоје правилници и они су у вези са ОТПАДОМ, а не у вези са МАТЕРИЈАЛОМ 

како сте написали горе и никакве везе немају са предметом ове јавне набавке, а 

то су ОЕМ или РЕПРОИЗВЕДЕНЕ ТОНЕР КАСЕТЕ. 

Вероватно сте мислили на „Правилник о категоријама, класификацији и 

испитивању отпада "Сл. гласник РС", бр. 56/10 или на „Правилник о условима и 

начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина ("Службени 

гласник РС", бр. 55/01) који више није на снази. 

Предмет јавне набавке су ОЕМ и/или РЕПРОИЗВЕДЕНЕ ТОНЕР КАСЕТЕ а не отпадне 

потрошене тонер касете. 

3. Да, понуђачи треба да испуњавају додатне услове из Конкурсне 

документације, а што доказују Обрасцем Изјаве о техничким капацитетима на 

страни 56/79 Конкурсне документације. 

4. Не, STMC и DIN 33870 нису исто. Реч ОДГОВАРАЈУЋИ је додат у складу 

са чланом 71. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.  

5. Не, LGA није исто што и Извештај о испитивању материјала (он не 

постоји), а реч ОДГОВАРАЈУЋИ је додат у складу са са чаном 71. став 1. тачка 1. 

Закона о јавним набавкама. 



  

6. Да, понуђачи треба да испуњавају додатне услове из Конкурсне 

документације, а што доказују Обрасцем Изјаве о техничким капацитетима на 

страни 56/79 Конкурсне документације. 

7. Да, понуђачи су у обавези да доставе STMC сертификат или 

одговарајући како је и наведено у конкурсној документацији. 

8. Да, потенцијални добављачи треба да доставе LGA сертификат или 

одговарајући како је и наведено у конкурсној документацији. 

9. Приликом саме формулације захтева који су неопходни да буду 

испуњени како би се осигурао квалитет, здравствена исправност и еколошка 

безбедност производа који ће нам бити понуђени, што јесте наше дужност по 

закону o ЈН, руководили смо се домаћом, европском и светском праксом и 

пронашли да су они најбоље и најкомплетније дефинисани на сајту удружења 

европских репроизвођача ETIRA (Еуропеан Тонер анд Инк Ремануфацтурерс 

Ассоциатион) кратак осврт на процедуре и стандарде који су битни за 
репроизводњу тонер касета Линк: Link: http://www.etira.org/cartridge-

remanufacturing/quality-first/ они дају јасну смерницу потребних захтева који 

морају бити задовољени да би се достигао захтевани квалитет који одговара 

квалитету самих ОЕМ тонера. 

10. Услови у документацији за ЈН су дати у сагласности са члановима 13, 

70, 71, 72, 73, 76 и 77 ЗЈН.  

Tражени стандарди и сертификати гарантују нам да ће понуђена добра из 

предметне набавке бити одређеног задовољавајућег квалитета, да не загађују 

животну околину и радну средину као и да су безбедна за рад и наше запослене. 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

                                                                       

 

        

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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