
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

Број: 417-11/16 
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 10:06 часова: 

 
1. Питање заинтересованог лица: 

 
Увидом у конкурсну документацију и спецификацију опреме за коју се врши 
сакупљање истрошеног потрошног материјала и репроизводња истог види се да ту нема 
нити рибона нити инкјет кертриџа. 
Појасните који је разлог ( изузев онога који ми знамо ) да позивајући се на Закон о 
управљању отпадом од понуђача захтевате поседовање Решења/дозволе за сакупљање, 
транспорт, третман и складиштење нечега што није предмет јавне набавке. Закон о 
јавним набавкама је јасан да услови не могу бити дискриминаторски и да морају да се 
односе на предмет јавне набавке. 
Када се већ позивате на Закон о управљању отпадом, ви као произвођач и власник 
отпада сте дужни да извршите испитивање отпада те да се истога ослобађате преко 
оператера који има дозволе које се односе на индексне бројеве отпада, а не називе који 
стоје у решењу. 
Појасните зашто не тражите поседовање решења како је дефинисано Законом на који се 
позивате већ на назив решења једног потенцијалног понуђача. 

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“. 
 

Према Тачки 2.1 (страна 5/42) предмет набавке су „ добра 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“. 

Према Закону о управљању отпадом, у обавези смо да збринемо све три врсте 
отпада, што је разлог да су тражени добављачи који имају овлашћење од надлежних 
институција за обављање наведене  делатности. 

Сви оператери који се баве третманом отпада (ласер тонер касете, рибони и 
инк-јет кетриџи) били су у обавези да приликом аплицирања за Дозволу за транспорт, 
сакупљање, третман и лагеровање истих, прибаве и Извештај о испитивању отпада, у 
складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС 
бр.56/2010). 
Према наведеном правилнику, више врста отпада може бити сврстано под исти 
индексни број-шифру међутим, како порекло и састав отпада не морају бити исти, 
врши се његово испитивање што је и разлог тражења поменутог извештаја у конкурсној 
документацији. 
 Према обавезним условима који су наведени на страни 7/42, од понуђача је 
тражено  да поседују или једну интегралну дозволу за сакупљање, транспорт, 
складиштење и третман неопасног отпада ласер-тонер касета, рибона и инк-јет кетриџа  
или две засебне: „Дозволу-решење за сакупљање и транспорт  и Дозволу-Решење за 
складиштење и третман ласер-тонер касета, рибона и инк-јет кетриџа“.  
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 


