
    

 

Шабац, 10.06.2020.год. 

 
Предмет: Појашњење конкурсне документације 
 

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне 
документације за јавну набавку у отвореном поступку бр.13/20 и то са следећим 

питањем:  

-у делу КД где дефинишете репроизведене тонере као потврду квалитета тонера 

захтевате стандард ИСО19752/ИСО19798 и то фотокопију истог. ИСО19752 и ИСО 

19798 су стандарди који гарантују број одштампаних страница и то се доказује 

ИЗВЕШТАЈЕМ О ИСПИТИВАЊУ из кога се може видети како је испитивање вршено и 
који су резултати постигнути. У прилогу нашег захтева вам достављамо оригинал 
ИСО19752 ,његов превод на Српски, превод Анеx Д као и један пример. ИСО 

РЕПОРТА,из којих се може видети начин доказивања гарантованог броје одштампаних 
страница. ИСО19752 и ИСО19798 се издају за сваки тонер посебно и то Акредитоване 

лабораторије за ту врсту испитивања. 

-у вашој КД сте такође захтевали да тонери поседују ЦЕ сертификат.У прилогу вам 
достављамо мишљење Министарства трговине о употреби истог и молимо вас да 
поступите по истом,односно да ЦЕ знак избришете.  

Молимо вас да извршите измену ваше КД и исту ускладите са наведеним 
стандардом,Законом о ЈН и дописом министарства трговине.'' 

Одговор наручиоца: CE знак представља гаранцију да је производ усаглашен са 

свим битним захтевима европских директива Новог приступа које се на њега односе и 

да је спроведена оцена усаглашености којом се доказује испуњеност битних захтева. 
CE знак на производу означава да је производ усаглашен са свим битним захтевима, 

свих директива које се примењују на тај производ. 
Након окончања поступка оцене усаглашености и израде ЕС декларације о 
усаглашености, која је основни документ који прати производ са СЕ знаком на 

јединственом тржишту, произвођач самостално поставља СЕ знак на производ. 

СЕ знак се мора поставити на све нове производе произведене у Европској унији или 

трећим земљама, половне производе који се увозе из трећих земаља и производе који 
се већ налазе на јединственом тржишту, али су знатно модификовани, тако да се могу 

сматрати новим производима. 

Република Србија је преузела обавезу имплементације европских регулатива те је 
велики број европских директива Новог приступа правилницима имплементирано у 

домаће законодавство. Захтев да испоручена добра поседују између осталог знак СЕ 
или одговарајући знак квалитета, у свему је у складу са позитивним прописима 
Републике Србије. 

У складу са свим наведеним, Наручилац у свему остаје при захтевима из конкурсне 
документације. 
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