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ПРЕДМЕТ: Одговор на питања заинтересованих лица у вези јавне набавке бр. 92-37 ЈНМВ-Д-02/2019 

                        

                Наручиоцу су од стране заинтересованих лица електронском поштом дана 18.01.2019.год., 

достављени документи са следећим садржајем: 

 

у 11:04 часова: 

„  1.      Шта вас наводи да у току тендерског процеса мењате захтев и да додајете услове за foruse тонере чији се 

квалитет и поузданост не могу мерити са оригиналним тонерима? 

Приликом прве измене конкурсне документације јасно наводите податак да се на тржишту појавио велики 

број непоузданих и неквалитетних тонера где се нажалост убрајају и тонери тражени изменом односно 

foruse тонери са свим траженим сертификатима? 

Овим одговором ви сте омогућили да се према захтеваној документацији нуде Оригинални ИЛИ foruse 

тонери који су ценовно неупоредиви а баш због већ поменутог односа у квалитету. 

Практично то значи да уклањате из игре понуђаче оригиналних тонера јер ће такве понуде бити далеко 

изнад понуда foruse тонера. 

  

2.      У плану ЈН за 2019. годину ви за ову набавку издвајате 4.300.000 рсд. 

Под претпоставком да сте анализирали тржиште за опрему која је првобитно објављена, да ли планирате да 

повећате количине или ћете и на који други начин утрошити планирана средства?  

  

3.      Претпостављамо да знате да се тражени сертификати ISO 9001 и ISO 14001 не могу применити на производ 

већ се искључиво односе на примену у организацином систему те самим тим достављањем ових доказа 

понуђач апсолутно не гарантује квалитет производа, па вас молимо за појашњење зашто се исти налазе у 

додатним условима? 

  

На званичном сајту Инситута за стандардизацију Србије можете се информисати о начинима 

примене ових стандара које вам надовимо у наставку: 

  

За ISO 9001: 

“Овим међународним стандардом се специфицирају захтеви за систем менаџмента квалитетом онда када 

организација: а) треба да покаже своју способност да доследно обезбеђује производ или услугу који 

испуњавају захтеве корисника и применљивих закона и осталих прописа и б) има за циљ да повећа 

задовољство корисника ефективном применом система, укључујући процесе сталног побољшавања система 

и доказивање усаглашености са захтевима корисника и применљивих закона и осталих прописа. Сви захтеви 

у овом међународном стандарду су генерички и намењени су да буду применљиви за све организације, без 

обзира на њихов тип, величину и производе које обезбеђују.” 

  

За ISO 14001: 

“Овим међународним стандардом се специфицирају захтеви за систем менаџмента животном средином које 

организација може да користи да унапреди своје перформансе животне средине. Овај међународни стандард 

је намењен да га користи организација која тежи управљању својим одговорностима за животну средину на 

систематичан начин који доприноси стубу одрживости животне средине. Овај међународни стандард 

помаже организацији да оствари предвиђене исходе свог система менаџмента животном средином, оне који 

обезбеђују вредност за животну средину, саму организацију и заинтересоване сране. Конзистентно са 

политиком животне средине организације, намеравани исходи система менаџмента животном средином 

обухватају: – унапређивање перформанси животне средине; – испуњавање обавеза за усклађеност; – 

остваривање циљева животне средине. Овај међународни стандард применљив је на било коју организацију, 

без обзира на величину, врсту и природу, и примењује се на аспекте животне средине њених активности, 



производа и услуга за које органи¬зација утврди да њима може или да управља или да на њих утиче 

разматрањем перспективе животног циклуса. Овим међународним стандардом се не исказују специфични 

критеријуми за перформансе животне средине. Овај међународни стандард се може користити у целини или 

делимично за систематско побољшавање менаџмента животном средином. Међутим, тврдње о 

усаглашености са овим међународним стандардом нису прихватљиве све док сви његови захтеви нису 

укључени у систем менаџмента животном средином организације и испуњени, без изузетка.” 
                

у 11:23 часова: 

4.„У вашој измењеној документацији сте навели да „for use toneri“ буду у складу са стандардима ISO 19752 , 

ISO 19798 ,  ( ISO9001 , ISO 14001 сте навели у потпуно погрешном контексту , чак је предвиђен губитак 

сертификата уколико се он налази на призводу , јер доводи у заблуду корисника). 

Као доказ за испуњење траженог услова сте навели да је понуђач у обавези да достави копије важећих 

докумената. 

Како сте управо ви јавно предузеће које све нас штити од могућих превара , морали би сте посебно бити 

опрезни у набавци добара за вас и том приликом обратити пажњу на следеће: 

Питање: 

·         Како проверавате да понуђач поседује акредитован сертификат издат од стране Акредитованог 

Сертификационог тела за предметни стандард, као и за тражену делатности ?  

·         Да ли сертификационо тело , чији сертификат понуђач прилаже , поседује важећу акредитацију издату 

од стране Акредитационог тела које је потписница ЕА - Европске организације за акредитацију или IAF - 

Међународног форума за акредитацију, за тражене стандарде ( иначе је приложени сертификат потпуно 

бесмислен ). 

·         Као јавно предузеће посебно би требало да водите рачуна о кршењу интелектуалне својине, па ме 

интересује како сте предвидели да се заштитите од произвођача тонер касета које нису оригиналне а који 

копирајући оригиналне тонер касете крше интелектуалну својину ОЕМ произвођача , као и да ли такви 

произвођачи имају регистроване жигове или логотипе код Завода за Интелектуалну својину Републике 

Србије или у одговарајућој међународној бази жигова, Светске организације за интелектуалну својину - 

WIPO, који се односи на територију Републике Србије. 

  

5. Молили бисмо да нам појасните начин провере и валидности сертификата за стандарде ISO 19752 , ISO 

19798 ,  а које захтевате у поменутој набавци, а у контексту Уредбе о начину признавања иностраних 

исправа и знакова усаглашености (''Службени гласник РС'', број 98/09), а која је обавезујућа за територију 

Републике Србије. У циљу поштовања ове уредбе, молили бисмо да нам кажете како су евентуални 

сертификати, а који су издати у иностранству, признати на територији Републике Србије?  

  

6.Такође, пошто се овим стандардима проверава усаглашеност самог производа који понуђач намерава 

испоручити, а не начина производње или процеса, молили бисмо детаљније појашњење да ли је за сваку 

врсту артикла потребно доставити тражене сертификате, јер поменути стандарди јасно прецизирају да се 

сертификација или потврда усаглашености односи на сваки производ или врсту артикла појединачно. Да ли 

ћете прихватити понуду уколико има сертификат за само неке врсте артикли, а нема за све тражене?“ 

 

   

У складу са чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, наручилац објављује на Порталу јавних набавки 

и својој интернет страници www.jkpzelenilo.co.rs   

 

 

ОДГОВОР КОМИСИЈЕ 
 

1.Наручилац је сагласно чл. 63. ст. 1. до 5. ЗЈН искористио законску могућност да у току трајања рока за 

подношење понуда изврши измене и допуне конкурсне документације, на Законом прописан начин. У 

додатном појашњењу 92-37/5-1 објављеном 14.1.2019.г. је образложио своју намеру  и разлог због кога 

врши измену конкурсне документације. Дајући појашњење шта представља захтев сагласан чл.71.ст1. ЗЈН 

„или одговарајуће“ из Техничке спецификације, Наручилац је у свом одговору навео да је свестан стања на 

тржишту, те да као прихватљиве сматра foruse тонере.     

 

 



2. Наручилац је Планом јавних набавки предвидео износ од 4.300.000 рсд. као максимални износ који може 

да определи за конкретнну јавну набавку. Из конкурсне документације се види да се ова јавна набавка 

спроводи као поступак јавне набавке мале вредности из које се закључује оквирни споразум са једним 

понуђачем  у износу који се утврђује на основу понуде изабраног понуђача, где Наручилац нема обавезу 

да наведени износ потроши у целости. Предвиђена средства ће се трошити према стварно реализованим 

количинама, по утврђеним јединичним ценама из понуде изабраног понуђача.    

У самом Моделу Оквирног споразума Наручилац је навео да оквирни споразум не представља обавезу 

Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци. Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о 

јавној набавци или издавањем наруџбенице, на основу закљученог оквирног  споразума, те се реализује кроз 

сукцесивне испоруке, на писани захтев наручиоца, сагласно његовим стварним потребама.  

 

3. Наручилац  је приликом сачињавања конкурсне документације поступао сагласно ЗЈН, као и осталим 

позитивним прописима Републике Србије.   

Не прихвата сугестију везану за конкретно стандарде ISO 9001 и ISO 14001, јер се из навода са званичног 

сајта Института за стандардизацију, види да из способности потенцијалног понуђача да доследно обезбеђује 

производ или услугу који испуњавају захтеве корисника и примењивих закона, свакако утиче и на квалитет 

понуђеног производа.   

За ISO 9001: 

“Овим међународним стандардом се специфицирају захтеви за систем менаџмента квалитетом онда када 

организација: а) треба да покаже своју способност да доследно обезбеђује производ или услугу који 

испуњавају захтеве корисника и применљивих закона и осталих прописа и.....итд“ 
     

За ISO 14001:  

Сматрамо да је у логичкој вези са делом из техничке спецификације где су конкретнан предметом набавке-

тонери , имајући у виду да сам наручилац има законску обавезу одлагања опасног отпада на адекватан и 

прописан начин, те да и потенцијални понуђачи послују на еколошки прихватљив начин, што доказују 

достављањем одговарајућег доказа.  

 

4. Ови стандарди су јасно дефинисане процедуре и начин тестирања тонер касете како би се установио њен 

капацитет и исти стандард користе и ОЕМ произвођачи. Везани су за модел тонера који се тестира Овим ISO 

19798/19752 стандардом је прописан ток и коначан документован исход тестирања који се зове ISO извештај 

и који у себи садржи све потребне информације о извршеном тестирању па је самим тим документ којим 

потенцијални понуђач може доказати да је неки модел тонера у складу са ова два  ISO 19798 или 19752 

стандарда.  

 

У случају да наручилац утврди да потенцијални понуђач није доставио валидне доказе сагласно позитивним 

прописима из конкретне области, понуда ће се сматрати неодговарајућом и као таква ће бити одбијена.  

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. Уколико Наручилац установи недостатак код испорученог производа, задржава 

право да се обрати надлежном органу регистрованом за контролу квалитета, као и заштите интелектуалне 

својине истог. 

 

5. Сагласно чл. 71. ст.1.тч.1.ЗЈН:  

Наручилац одређује техничке спецификације на један од следећих начина: 

1)са позивом на техничке спецификације из члана 70. овог закона и на српске, европске, међународне или 

друге стандарде и сродна документа, тако да свако позивање мора да буде праћено речима „или 

одговарајуће”; 

    Сагласно чл. 71. ст.3.ЗЈН:  

У случају одређивања техничке спецификације на начин предвиђен ставом 1. тачка 1) овог члана, наручилац 

не може да одбије понуду на основу тога што понуђена добра, услуге или радови не испуњавају постављене 

услове у погледу дефинисане спецификације и траженог стандарда, уколико понуђач понуди одговарајући 

доказ да добра, услуге или радови које нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације 

и траженог стандарда.  

 



 

Сагласно чл. 71. ст.5.ЗЈН: 

Одговарајући доказ из ст. 3. и 4. овог члана може бити потврда, технички досије произвођача или извештај 

са тестирања које је спровела овлашћена организација. 

 

6. Конкретан захтев се односи само на тонере.Доказе је потребно доставити за сваку врсту понуђених 

еквивалентних тонера.  
 

 

 

 

 

Контакт за додатне информације : Служба за јавне набавке тел.013/347-147 локал 108 или   

е-mail: javne.nabavke@jkpzelenilo.co.rs 

 

 

 

           Комисија за јавну набавку 

           бр. 92-37 ЈНМВ-Д-02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


