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Питање и одговори 

 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласникРС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) а у вези питања заинтересованих лица, постављаног путем електронске поште дана 

25.10.2019. године, а заведен код Наручиоца – Општинске управе општине Врњачка Бања 

под бројем: 400-3176/19 од 28.10.2019. године, за јавну набавку добара – тонера и кетриџа, 

за потребе Општинске управе општине ВрњачкаБања  ЈН бр. 33/19, Комисија за јавну 

набавку објављује питање и одговор на постављено питање: 

 

Питање: 

 

“1. U opisu traženih tonera na strani 4. konkursne dokumentacije pominju se originalni, 

kompatabilni i industrijski remontovani toneri a tabele specifikacije nose naziv Novi toneri (str. 

37) i Punjeni toneri (str. 39). Da li možete da nam pojasnite koji toneri su zapravo predmet javne 

nabavke jer punjeni toneri ne spadaju ni u jedan od 3 pobrojana pojma u opisu a novi toneri 

mogu da se odnose na sva tri pojma iz opisa? 

 

2. Kao jedan od dodatnih uslova koje ponuđač mora da ispuni zahtevano je da primenjuje metodu 

za određivanje prenosa ketridža u skladu sa 

 

ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 20000-1:2011, ISO/IEC24711 

 

Kako je navedeno ponuđač mora biti i proizvođač što verovatno nije bila namera naručioca. 

Molimo Vas da navedenu nepravilnost otklonite i tražene standarde zahtevate za proizvođača. 

 

3. Standard ISO/IEC 20000-1 se ne odnosi na merenje prenosa ketriđa već na menadžment te može 

da stoji uz standarde ISO 9001 i 14001 a ne među standardima koji se odnose na prenos ketridža. 

Molimo Vas da standard ISO 20000-1 izbacite iz navedenih traženih standarda jer mu tu nije mesto 

u navedenoj grupi.“ 

 

Одговор: 

 

1. Нови тонер јесте било који од поменута три: оригинални, компатибилни или 

индустријски ремонтовани тонер. 

 На страни 4. Конкурсне документације, наручилац  је  поред описа за оригиналне, 

компатибилне и индустријски ремонтоване тонере,  истакао и захтев да се понуђач „ 

обавезује да има сервисну службу која ће по потреби извршити ремонт и пуњење 

постојећих (истрошених) тонер касета, као и да надокнади штету наручиоцу 

уколико услед непрописно ремонтоване тонер касете дође до оштећења штампача 

корисника“, на који начин је и дефинисан појам пуњеног тонера (Пуњени тонер на 

страни 39. Конкурне документације).  

2. Захтев о поседовању сертификата ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798 и ISO/IEC 24711 и 

ISO/IEC 24712 је доказ којим понуђач потврђује примену методе за одређивање 



приноса кетриџа у складу са захтеваним стандардима и није захетев да понуђач мора 

бити и произвођач.  

3. Наручилац ће уважити захтев заинтересованог лица и стандард ISO 20000-1 

придружиће стандардима које је захтевао за менаџмент ( ИСО 9001, 14001 и 

ИСО/ИЕЦ 20000-1:2011). 

 

 

                                                                                 Комисија за јавне набавке 

 

 


