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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-32/2017-12/5 

Датум: 7. април 2017. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

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

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у поступку мале вредности 

- куповина тонера - 

редни број 12/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6. 

априла 2017. године у 10.38 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Чланом 17. Закона о јавним набавкама прописано је да се конкурсна документација 

припрема на српском језику. Ви сте велики део документације који се односи на 

техничке спецификације писали на енглеском језику.  

 

1. Одговор Комисије: 

Свуда у Конкурсној документацији где стоје називи на енглеском језику, додати су 

и називи на српском језику. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Чланом 71. Закона о јавним набавкама прописано је да се свако позивање на српске, 

европске, међународне или друге стандарде и сродна документа мора пратити 

речима „или еквивалентно“, што у овом случају није учињено.  

 

2. Одговор Комисије: 

Свуда у Конкурсној документацији где стоји позивање на стандарде и сродна 

документа, додате су и речи „или одговарајуће“. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
С обзиром на то да је чланом 61. Закона о јавним набавкама прописано да је 

наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на 



основу ње могу да припреме прихватљиву понуду, и да је чланом 71. став 3. истог 

закона прописано да наручилац не може да одбије понуду на основу тога што 

понуђена добра не испуњавају постављене услове у погледу дефинисане 

спецификације и траженог стандарда, уколико понуђач понуди одговарајући доказ 

да добра која нуди на суштински једнак начин испуњавају услове из спецификације 

и траженог стандарда, појасните шта значе услови: 

- DIN 33870 ½ (audit report), када је report само један у низу обавеза у поступку 

сертификације примене поменутог стандарда, што значи да су стицањем 

сертификата задовољени сви захтеви које предвиђа поменути стандард; 

- који стандарди, поступци, прописи су испуњени стицањем сертификата STMC, 

LGA?  

 

3. Одговор Комисије: 

- DIN 33870 ½ (audit report / извештај инспекцијског надзора), је немачки стандард 

који се односи на захтеве и тестове које треба да испуне репроизведени тонер 

кертриџи. Главни циљ је испуњеност захтева квалитета и једнаки капацитет 

репроизведеног тонер кертриџа (број одштампаних страна) у односу на оригинал 

(ОЕМ) тонер кертриџе. DIN стандард прописује захтеве и о здравственој 

исправности/безбедности производа/тонер праха који се пласира на тржиште. 

Еколошки аспект је такође део захтева како би репроизведени тонер кертриџи 

имали позитиван утицај на животну средину. Потврда о испуњености захтева DIN 

стандарда се може једино доказати кроз извештај инспекцијског надзора (сам 

сертификат није довољан и уз њега је обавезно доставити извештај инспекцијског 

надзора) – детаљније на линку Немачког института за стандардизацију 

http://www.din.de/en/meta/search/61764!search?query=33870&submit-btn=Submit;  

- STMC сертификат потврђује стручност у методама тестирања обезбеђења 

квалитета за тонер кертриџе за штампаче према Упутству STMC (Комитета за 

стандардизацију метода за тестирање) – детаљније на линку Комитета за 

стандардизацију метода за тестирање http://www.i-itc.org/stmc.html, док LGA 

сертификат потврђује свеобухватан и конзистентан квалитет карактеристика 

производа на присуство штетних материја из делокруга Уговора о вршењу 

контроле у складу са захтевима  сертификације који се односе на TÜV Rheinland 

LGA Products GmbH – Испитивање емисија – детаљније на линку TÜV Rheinland 

http://www.tuv.com/en/corporate/home.jsp. 

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Бранко Кузмановић, ССС 

- Небојша Павловић, гимназија 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

http://www.din.de/en/meta/search/61764!search?query=33870&submit-btn=Submit
http://www.i-itc.org/stmc.html
http://www.tuv.com/en/corporate/home.jsp

