ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 404-1-01-1-2/2017-04-IV
Датум: 14.02.2017. године
СЕНТА
ПРЕДМЕТ: Питања у вези конкурсне документације
Дана 11.02.2017. године, Општина Сента као Наручилац у поступку јавне набавке број 404-1-01-12/2017-04-IV, примила је следећа питања у вези конкурсне документације:
“ВИ ПОГРЕШНО ТУМАЧИТЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ЗАКОН О
УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ.
Готов производ (репроизведене тонер касете, рибони и ink-jet кертриџи) који Ви желите да купите
су третирани отпад и њих је морао неко да направи а да би их направио он мора да има дозволу
надлежних институција Републике Србије за третман (репроизводњу) и складиштење (лагеровање).
Да да би Вам доставио те исте laser toner касете, рибоне и ink-jet кертриџе он мора да има
дозволу и за транспорт. ПОГЛЕДАЈТЕ ТУМАЧЕЊЕ ЗАКОНОДАВЦА У АТАЧМЕНТУ.
Скупштина Републике Србије 13. маја 2009. године усвојила сет од 16 закона из области заштите
животне средине.
Објављено у “Службеном гласнику Републике Србије” бр. 36/2009 од 15.05.2009 ступио на снагу
23.05.2009. године.
Један од закона је и Закон о управљању отпадом (читај репроизводња) laser toner касета, рибона и
ink-jet кетриџа.
Шест месеци по ступању закона сви оператери су били у обавези да пријаве своју делатност до 23.
новембра 2009. године.
Од 23. новембра 2009. године Министарство заштите животне средине као и јединице локалне
самоуправе издају дозволе за сакупљање, транспорт, третман (репроизводњу) и лагеровање ласер
тонер касета, рибона и ink-jet кертриџа.
Обавештавамо Вас да сте у складу са Законом о јавним набавкама и Закону о управљању
отпадом (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/10 и 14/16) у обавези да тражите од понуђача који
доставе понуду за репроизведене laser toner касете, рибоне и ink-jet кертриџе и Дозволу за
сакупљање, транспорт, третман (репроизводњу) и лагеровање laser toner касета, рибона и inkjet кертриџа као и Извештај о испитивању отпада (истрошених laser toner касета, рибона и
ink-jet кертриџа.) “Сл. гласник РС“, бр. 55/10.
Питања:
1. Да ли су потенцијални добављачи који доставе понуду за репроизведене laser toner касете, рибоне
и ink-jet кертриџе у обавези да доставе Дозволу – Решење за сакупљање, транспорт, третман
(репроизводњу) и лагеровање laser toner касета, рибона и инк-јет-кертриџа (“Сл.гласник РС“, бр.
36/2009, 88/10, 14/16)?”
Одговор: У циљу преузимања отпадних тонер касета понуђач је дужан да поседује важећу дозволу
за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије. Уколико понуђач не
поседује важећу дозволу сагласну Закону из области заштите животне средине и Закону о
управљању отпадом, потребно је да достави фотокопију Уговора о пословној сарадњи са
предузећем које поседује исту и које ће вршити преузимање истрошених тонер касета уместо
понуђача уз издавање документа о кретању отпада, сагласно закону, с тим да уз Уговор о пословној

сарадњи треба приложити фотокопију важеће дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада
на територији Републике Србије коју предузеће поседује.
2. „Да ли потенцијални добављачи треба да доставе Извештај о испитивању материјала (за laser
toner касете, рибоне и ink-jet кертриџе) у складу са Правилником о испитивању материјала
(“Сл.гласник РС“, бр. 55/10)?”
Одговор: Приликом преузимања празних тонер касета добављач је у обавези да наручиоцу достави
Документ о кретању отпада.
3. “Да ли потенцијални добављачи за репроизведене laser toner касете треба да доставе ISO
стандарде 9001:2015 и 14001:2015 а не ISO 9001:2008 и 14001:2004 јер су 2004 и 2008 давно прошло
време?”
Одговор: У моменту изласка новог стандарда (ISO из 2015 године) стари стандарди (ISO из 2004 и
2008) се могу примењивати још наредне три године (до 2018 године).
4. “Да ли потенцијални добављачи за репроизведене laser toner касете треба да доставе DIN standard
33870 и сертификате STMC и LGA с обзиром да не постоје одговарајући а да само једна фирма у
Србији поседује те сертификате а и нису обавезујући као што каже Закон о стандардизацији?”
Одговор: Да би Наручилaц обезбедио задовољавајући квалитет добара која купује, сходно ЗЈН
Наручилац се позвао на стандарде који му гарантују тражени квалитет (члан 13., 70. и 71. ЗЈН).
5. “Да ли Услови треба да буду везани за јавну набавку или за одређеног понуђача?”
Одговор: Услови су везани за предметну јавну набавку.

Комисија за јавне набавке

