
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

Број: 417-10/16 
Датум: 20. фебруар 2015. године 

Б е о г р а д 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 
124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 

 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности 
- Добара која обухватају и пружање услуга  ремонтовања-репарације ласер 
тонер касета са трајним збрињавањем отпадних  ласер тонер касета, рибона и 
инк-џет  кетриџа, за потребе Министарства спољних послова, број ЈН МВ 

1/2015- 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 19. 
фебруара 2015. године  у 9:03 часова: 

 
1. Питање заинтересованог лица: 

 
а) У конкурсној документацији на страни 7 тражите списак обавезних услова за 
испуњавање услова из конкурсне документације Ред.бр.ЈНМВ 1/2015 као што су 
потребне дозволе. 
У конкурсној документацији на странама 26,27 и 28  налази се Образац структуре цена 
са техничким спецификацијама. Обавезни услови са стране 7  и техничка 
спецификација са стране 26,27 и 28 нису у правој „конекцији“. 
У техничкој спецификацији нигде не постоје инк-јет кертриџи ни рибон траке, а у 
обавезним условима тражите дозволе за инк-јет кетриџе и рибон траке као и извештаје 
о испитивању инк-јет кетриџа. 
Поштовани молим вас да усагласите обавезне услове и техничку спецификацију или 
ако постоје инк-јет кетриџи и рибон траке да их ставите у посебну партију па за њих да 
тражите дозволе и извештаје о испитивању отпада. 
 
б) У конкурсној документацији на странама 26,27 и 28 налази се Образац структуре 
цена са техничким спецификацијама-на неким артиклима који су предвиђени 
техничком спецификацијом не постоје процењене потребе на годишњем нивоу, молим 
вас да исправите или допуните Образац структуре цена са потребним количинама. 
 

1. Одговор Комисије: 
 
 
а) У конкурсној документацији на страни 5/42 у тачки 3.1 ( Техничке карактеристике ), 
експлицитно у ставу 1. стоји, „Услуга ремонтовања-репарације ласер тонер касета са 
преузимањем и трајним збрињавањем  истрошених ласер тонер касета, рибонa и 
инк-џет  кетриџа за штампаче копир апарате и мултифункционалне уређаје“ 



 Надаље, у ставу 2. исте тачке „Одношење истрошених ласер тонер касета, 
рибона и инк-џет кетриџа од стране добављача  врши се сукцесивно, по писаном 
позиву представника Корисника услуге који може бити достављен и путем е-маил-а“ . 
 Министарство спољних послова је у обавези, да као генератор отпада, на 
прописан начин збрине  истрошене Ink-Jet кетриџе и Ribbon траке, чије количине 
зависе од динамике процеса рада,  те из тог разлога нису табеларно наведене као што је 
то урађено са тренутном количином  ласер-тонер касета предвиђеном за збрињавање. 
 Министарство у свом раду користи ласерске, матричне и инк-јет  штампаче, 
писаће машине, чији су саставни делови: ласер тонер касете, рибони и инк-јет кетриџи. 
 Напомињемо да истрошени кетриџи, потичу од штампача: „HP DESKJET 
450CBI“, „HP OFFICE JET 6500“, „HP DESKJET 940C“ , „HP DESKJET 2515“ и плотера 
„HP DESIGNJET 800“. Такође, траке се користе на матричним  штампачима „Fujitsu 
DL1200“, „Fujitsu DL1100“, електричним писаћим машинама „IBM 6747“ , као и 
великом броју механичких писаћих  машина марке „OLYMPIA“. 
 
б) Како одређени типови штампача, користе истоветне касете (исте ознаке), 
покушано је да се потенцијалним понуђачима изађе у сусрет, тиме што се укупна 
годишња количина за истоветну касету, приказује код последњег штампача у низу који 
је користи, са префиксом ∑(сума), чиме је избегнуто сабирање појединачних количина. 
 Такође, истоврсне касете су ради лакшег уочавања и груписања, сенчене истом 
бојом. 
Конкретно за  штампаче: 
 „HP LasetJet 6MP“ и „HP LaserJet 6P“,ознакa 03А (жута боја) –процењена годишња 

количина је 8 ком; 
  „HP Laser Jet 6L“  и „HPLaserJet 3150“ , ознака 06А (сива боја)-процењена 

годишња количина је 20 ком; 
  „HP Laser Jet 1320“ и „HP Laser Jet 3390“, ознака 49А (светло плава)-процењена 

годишња количина је 100 ком. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 

 Весна Маринковић, дипл. ецц (службеник за јавне набавке), члан 
 Здравко Драјић, дипл. инг,  члан 
 Немања Степић, инг, сарадник   

 
Заменици чланова: 
 
 Јована Грујић, дипл. правник  (службеник за јавне набавке), заменик 

члана 
 Владислав Радивојев, дипл. ецц, заменик члана   
 Александар Кнежевић, референт, члана 

 
 


