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PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca  

 u  postupku javne nabavke kancelarijski potrošni materijal, za potrebe Doma zdravlja „Dr 
Jovan Jovanović Zmaj“ Stara Pazova. 

 
Pitanje: 

  
 Poštovani,  
 

Molim Vas za odgovore na nekoliko nedoumica vezano za predmetnu javnu nabavku. 

  1. Partija br.21  - Reciklirani toneri 

Molim Vas za pojasnjenje sta podrazumevate pod recikliranim tonerima? 

Da li se misli na reciklazu tonera koja podrazumeva busenje rupe I dosipanje tonera koja je 

uzasno loseg kvaliteta I povecava verovatnocu da dovede do kvara uredjaja a svakako cesceg 

servisa uredjaja, 

Ili se misli na fabricke tonere prizvedene u skaldu sa odredjenim sertifikatima koji garantuju 

kvalitet tonera, da je zdravstveno siguran I da ne ugrozava ljudsko zdravlje, da je jednostavno 

ekvivalentan originalnom toneru? 

Neki od navedenih sertifikata su: 

  

-          ISO 9001 или одговарајуће; сертификат о систему управљања у 

сагласности са стандардом система за управљање квалитетом 

-          ISO 14001 или одговарајуће; сертификат о систему управљања у 

сагласности са стандардом система за управљање животном средином 

-          ISO 19752, односнo ISO 19798; сертификат ѕа одређивање перформанси 

монохроматских и колор тонер кертриџа 

-          STMC или одговарајуће; сертификат методе тестирања контроле 

квалитета 

-          CE или одговарајуће; сертификат о усаглашености са ЕМС директивом 

већа 2014/30/EU 



-          MSDS Report или одговарајући; безбедносни лист за тонер кертриџе и 

тонер прах 

  

2. Prodavac je dužan da isporuku (svojim vozilima)  vrši sukcesivno po zahtevu naručioca. 

Ako moze I pojasnjenje oko dela svojim vozilima, danas brze poste isporucuju dan za dan 

posiljke a Vama je rok isporuke 7 dana, pa se interesujem da li se stvarno sve isporuke moraju 

da dovoze automobili ponudjaca ili ce biti dozvoljeno da se roba salje brzom postom? 

 
Odgovor: 
 
Poštovani, 
 
1. Podrazumevaju se industrijski reciklirani toneri sa promenjenim pohabanim delovima i obaveznim 

novim bubnjem i novim chipom, upakovani u kartonsku ambalazu sa vazdusnim jastukom. 
 
 

2. Što se tiče isporuke tonera naručilac Vas obаveštava da je isporuka tonera moguća i putem 
brze pošte i to na adresu naručioca Dom zdravlja ,,Dr Jovan Jobvanović Zmaj’’ Stara Pazova, 
ul. Vladimira Hurbana br.2. 

 
 

Komisija za javne nabavke Doma zdravlja  
“Dr Jovan Jovanović Zmaj”  

Stara Pazova 


