
 
Република Србија  
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ 
 

Трг Николе Пашића 5 – 11000 Беград – Србија – тел: 011/2028 700, 011/3033 245 – факс: 011/2028 745 
www.rra.org.rs – e-mail: office@rra.org.rs – ПИБ: 102945724 – Матични број: 17488554 

 

Број: 03-2238/17-15 
Датум: 05.10.2017. године 
Б е о г р а д 
   
Одговор на питања у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга – 
Резервни делови за рачунарску опрему и рачунарски материјал (бр.1.1.2) 
ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења  у складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне 
набавке мале вредности за јавну набавку добара „Резервни делови за рачунарску опрему и 
рачунарски материјал за потребе Регулаторног тела за електронске медије“, ЈН бр. 1.1.2, за 
коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 25.09.2017. 
године. 
Пет дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда у предметном поступку јавне 
набавке, заинтересовано лице је путем електронске поште Наручиоцу поднело захтев за 
додатним информацијама, односно појашњењима, у вези са којим Наручилац, односно 
Комисија за јавну набавку, имајући у виду одредбу члана 54 став 12 тачка 1) Закона, у 
року од три дана од пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења: 
Питање бр. 1: 
Наручилац у предметном поступку јавне набавке врши територијалну дискриминацију 
међу понуђачима, чему у прилог говори и чињеница да је конкурсном документацијом на 
странама 15. и 16. захтевано поседовање сертификата систем квалитета ЛГА, СТМЦ, ДИН 
33870 – што су немачки стандарди, а за који не постоји алтернатива стандарда РС.  
Такође ДИН 33870 стандард у РС поседује само једна фирма са већ подржаним партнером 
за заједнички наступ у овом полсу, па се ограничава конкуренција међу понуђачима. 
Наше питање је: 1.Можете ли да измените КД како би бисте је ускладили са члановима 10, 
12 и 71. Закона о јавним набавкама и омогућили учешће већем броју понуђача? 
ОДГОВОР:  
Наручилац је на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама изменио конкурсну 
документацију у року за подношење понуда  и објавио исту без одлагања на прописан 
начин. На основу чл. 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужен је рок за 
достављање понуда и објављено је обавештење. 
Питање бр. 1: 
Размотрили смо све што сте навели у питању и избацили спорне делове спецификације 
кертриџа за штампаче. Хвала Вам што сте нам скренули пажњу. За предметну набавку 
наручилац је на страни 15 и 16 Конкурсне документације у Техничкој спецификацији 
извршио измену тако што је брисао следеће делове техничке спецификације и то: 
 „Уколико се за штампаче понуде репроизведени кертриџи, изузев штампача HP CP5225dn 
за који су оригинални кертриџи по условима спецификације обавезни, потребно је да 
испуњавају следеће услове: 

- потребно је да произвођач која производи тонер касете има следеће важеће 
сертификате или одговарајуће: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, STMC, LGA 



 

- тонер касете морају бити произведене у складу са следећим важећим 
сертификатима или одговарајућим: DIN 33870 ½, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 19752 

- тонер касете морају бити произведене у складу са REACH директивом или 
одговарајућом.  

Као доказ да произвођач понуђених тонер касета поседује сертификате (ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, STMC, LGA) потребно је доставити следеће сертификате или 
одговарајуће: 

- сертификат ISO 9001:2015 
- сертификат ISO 14001:2015 
- сертификат STMC, 
- сертификат LGA и то најмање за једну групу монохроматских тонер 

касета 
- напомена: копије сертификата треба да буду оверене од стране 

произвођача понуђених тонер касета. 
Као доказ да су понуђене тонер касете у складу са стандардима потребно је доставити 
следеће или одговарајуће стандарде: 

- DIN 33870 ½ Audit извештај оверен од стране произвођача 
- ISO извештаје (report) у складу са  ISO/IEC 19798 или ISO/IEC 19752 за 

све понуђене тонер касете, обавезно оверене од стране произвођача 
- MSDS (безбедоносни лист) за сваки понуђени модел тонера и обавезно је 

да буде оверен од стране произвођача. 
Потребно је да понуђач понуђених тонер касета достави изјаву произвођача да може да 
нуди понуђене тонере и да користи произвођачеве сертификате, стандарде, извештаје и 
слично за дату набавку. Изјава мора да гласи на понуђача.“ 
 
Комисија: 
Гордана Ђоковић с.р. 
Сузана Радоњић с.р. 
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