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  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 10/16 

 

Набавка потрошног материјала за штампаче  

 

Питање:  

1.Da li je potrebno da toneri budu novi,ne reparirani,ne reciklirani,zapakovani u 

originalnom pakovanju proizvodjaca tonera? 

2.Da li toneri moraju imati zastitnu traku na kertridzu  

3.Da li toneri na svom pakovanju moraju imati hologram proizvodjaca tonera kao broj 

tonera pod kojim je proizveden i kod proizvoda. 

Poznato je da na trzistu postoje i gravitiraju toneri koji su zapakovani u pakovanju koje ne 

odgovara kvalitetu i zahtevu narucioca isti su reciklirani a prodaju se kao novi toneri sto 

ponudjac tesko moze da prepozna kao i toneri koji se uvoze iz Azijskih zemalja ali su isti loseg 

kvalitetai i malog kapaciteta punjenja isti se ne mogu reparirati za iste se moze naci cak i fals    

ISO STANDARD. 

Ovi toneri se veoma  bitno razlikuju od tonera sa hologramom i zastitnom trakom kako u 

kvalitetu kopije tako i kvantitativno u kolicini tonera jer isti daju lose kopije,manji broj kopija 

pri cemu nanose stetu i prouzrokuju brzi kvar stampaca samim tim stvaraju vece troskove 

Naruciocu.Ovi toneri se na trzistu prodaju kao novi toneri I ako isti ne zadovoljavaju bilo 

kakve STANDARDE I KVALITETE. 

4.Da li je moguce izvrsiti isporuku svih tonera zajedno,odjednom? 

Svaka dodatna,posebna isporuka dodatno pravi troskove,samim tim uvecava cenu. 

Na ovaj nacin se PONUDJACI koji su udaljeni od narucioca dovode u neravnopravan polozaj a 

samim tim eliminisu iz javne nabavke,pri cemu se smanjuje nacelo obezbedjivanja  

konkurencija,sto je u suprotnosti  sa Clanom 10.stav jedan ZJN.Na ovaj nacin se umanjuje 

Nacelo jednakosti ponudjaca  sto je u suprotnosti sa Clanom 12.stav jedan i dva ZJN. 

2.U koliko nije moguca isporuka svih tonera zajedno,molimo vas da tacno definisete koliko 

ce se puta  vrsiti isporuka i koje kolicine? i odredite tacan rok isporuke?  

Sukcesivni rok isporuke bez definisanog nacina,roka i kolicina dovodi ponudjace u 

neravnopravan polozaj jer ponudjaci koji su udaljeni od narucioca vise od 10.km. imaju 

dodatne troskove isporuke u odnosu na ponudjace koji su u istom mestu kao i narucilac. 
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Ovako sukcesivnim nacinom isporuke nije jasno,tacno i precizno definisana tenderska 

dokumentacija pa se dovodi u pitanje Nacelo efikasnosti i ekonomicnosti JN.Br.10/2016 sto 

je u suprotnosti  sa Clanom 9 stav 1 i stav2, ZJN. 

 
 

Одговор: 

1. Тонери могу бити репроизведени уз поштовање наведених стандарда. Тонери 

морају бити упаковани у паковању произвођача тонера. 

2. Тонери морају имати заштитну траку. 

3. Тонери не морају имати холограме, изузев код оригиналних тонера од редног броја 

26 до 31 који морају имати холограм.    

4. Наручилац не поседује магацински простор тако да му испорука свих тонера 

одједном неодговара. Из тог разлога тражено је конкурсном документацијом да се 

врши сукцесивна испорука по захтеву наручиоца. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


