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НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

Тел/Факс : 023/ 771-171 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења - Одговор на питања у вези јавне набавке 

канцеларијског материјала и тонера (пуњење испражњених тонера) за потребе 

Општинске управе и Скупштине општине Нови Бечеј, обликована у две истоврсне 

целине (партије), према Спецификацији набавке,број IV 04-404-1/3-2015. 

 

Дана 09.03.2015. Комисија је примила питања у вези јавне набавке канцеларијског 

материјала и тонера (пуњење испражњених тонера) за потребе Општинске управе и 

Скупштине општине Нови Бечеј, обликована у две истоврсне целине (партије), према 

Спецификацији набавке,број IV 04-404-1/3-2015, те у складу са чланом 63.став 2. 

Закона о јавним набавкама одговарамо на постављена питања. 
 

Питање: 

'' У конкурсној документацији за наведену јавну набавку у више наврата се наводи да у 

обавезним условима, сходно члану 75.став1, тачка 5 није прописана посебна дозвола 

надлежног органа па се доказ и не доставља. 

Закон о управљању отпадом (СГ РС 36/2009 и 88/2010) вас дефинише као произвођача 

и власника отпада у виду истрошених тонер касета. Сходно Закону ви се тог отпада 

можете ослободити предајом искључиво оператеру који има дозволу за сакупљање и 

транспорт те врсте отпада. Сваки отпад те врсте кога се ослобађате предајом оператеру 

прати документ из кога се мора видети где је тај отпад завршио, односно где је 

складиштен. 

Из свега наведеног произилази да тачка 5 обавезних услова мора прецизирати као 

услов поседовање одговарајуће дозволе у виду решења о издавању интегралне дозволе 

за сакупљање и транспорт неопасног отпада који се односи на тонер касете а које 

издаје надлежно министарство или локална самоуправа. 

Свако подношење Изјаве из поглавља XIV која се између осталог односи на 

поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити животне средине без 

поседовања поменуте дозволе за вас не може бити прихватљиво, 

Сходно наведеном очекујемо да документацију усагласите са законским обавезама.'' 

Одговор: У Правилнику о условима и начину разврставања, паковања и чувања 

секундарних сировина (''Сл. гласник РС'', бр.55/2001), у Каталогу отпада и Листи 

отпада, тонер кертриџи нису посебно спецификовани. 



У Правилнику о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно 

обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено 

складиштење, у члану 2 стоји: Произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац 

дужан је да обезбеди простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено 

складиштење амбалажног отпада ако укупна годишња количина амбалажног отпада 

(стакло, папир, картон и вишеслојна амбалажа са претежно папир-картонском 

компонентом, метал, пластика, дрво, остали амбалажни материјали) прелази 100 тона 

отпада. У општини Нови Бечеј укупна количина отпада годишње не достиже ту 

тежину. 

У Правилнику о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 

отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (Сл.гласник 

РС'', бр.98/2010) у члану 2.тачки3. је дефинисано: Власник отпада који се користи као 

секундарна сировина је физичко или правно лице које поседује отпад који се користи 

као секундарна сировина настао његовом сопственом активношћу, као и правно или 

физичко лице чијом делатношћу стално или повремено настаје отпад који се користи 

као секундарна сировина. 

У члану 5.ставу 2. Је уређена обавеза произвођача односно власника отпада: 

Произвођач, односно власник отпада који се користи као секундарна сировина или за 

добијање енергије, из става 1. Овог члана предаје наведени отпад сакупљачу и/или 

лицу које врши транспорт наведеног отпада, односно лицу које врши складиштење 

и/или третман наведеног отпада, са којим је претходно закључио уговор. 

 

Сходно наведеним правилницима, предаја отпада из општине који настаје сопственом 

активношћу је предмет посебног уговора са лицима које сакупљају отпад а не предмет 

ове набавке. 

Истог дана, Комисија је примила још једно питање понуђача: 

Питање: 
'' Набавка по партији 2 Тонери у делу техничке карактеристике се наводи да добра која 

се набављају морају испуњавати захтеве наручиоца како у погледу количине ,тако и у 

погледу квалитета техничких карактеристика , иначе исказаних у спецификацији 

набавке .... 

  

Пошто у спецификацији набавке нигде нисте навели ништа о квалитету тонера молимо 

Вас да нам одговорите морају ли тонери да задовољавају следеће стандарде и да 

поседују следеће сертификате а који се односе директно на квалитет и заштиту радне 

околине. 

  

-ДИН 33870-1/2 Стандард који прописује критеријуме за састав , складиштење , 

паковање и обележавање моно и колор тонер кетриџа. 

  Поред наведено кетриџ се исоитује и на :-Број одштампаних страница 

                                                                        -Квалитет отиска 

                                                                        -Јачина отиска црном бојом. 

-ЛГА Сертификат -значи тестирање тонер праха на штетне супстанце и емисиони тест 

за време рада штампача , што директно утиче на радно окружење и здравље запослених 

у радној околини штампача. '' 



Одговор: Тонери треба да задовољавају ДИН 33870-1/2 стандард који прописује 

критеријуме за састав, складиштење, паковање и оележавање моно и колор тонер 

штампача, док се ЛГА сертификат у предметној набавци не захтева. 

 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на 

Портал ЈН и интернет страници наручиоца. 

 

 

                                                                   

                                                                               Комисија за јавну набавку 

                                                                

                                                               _____________________________________ 


