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__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
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Град Лозница  
Градска Управа  
Број: ЈН 12/2016 
Број:404-27-1321/2016-IIIı-4 
Датум: 08.08.2016. године. 
        Л о з н и ц а 

На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-27-1321/2016-IIIı-4 
 
Предмет:  Одговор на постављено питања   у вези јавне набавке број 12/2016 – Набавка 
канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Лозница 
 
На основу члана 63., става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 

ПИТАЊЕ:  

1. Da li su potencijalni dobavljači u obavezi da dostave za kompatibilne laser toner kasete 
takozvane standarde ISO 19752, 19798, DIN 33870 i LGA koji se u Srbiji ne sertifikuju već u  
Nemačkoj a koji su u Srbiji pandam ISO standardima 9001, 14001, Izveštaj o ispitivanju 
materijala i data safety sheet.(dokaz o poreklu toner praha) 

2. Koji su to odgovarajući standardi ? 

3.Ko je u Srbiji ovlašćen za sertifikaciju standarda (ISO 19752, 19798, DIN 33870, LGA) na 
kojima Vi insistirate jer akreditaciono telo Republike Srbije nema takvu informaciju, nisu ni čuli za 
tražene standarde u tenderskoj dokumentaciji. 

Da li potencijalni dobavljači trebaju u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom da za 
kompatibilne laser toner kasete dostave i Dozvolu za tretman i lagerovanje laser toner kaseta, s 
obzirom da se standardi na kojima insistirate primenjuju samo kod kompatibilnih-reproizvedenih 
kaseta. 

ОДГОВОР:   

Напомена на страни 31. (Партија 6) Конкурсне документације број 404-27-1321/2016-IIIı, 
наведена под 1 и 2, јавна набавка број 12/2016, биће брисана. 
 
 
 
 



                                                              
 

                    Град  Лозница                                    Република Србија                 
 
                                            

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________                
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2016. 
       

                                      
 
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                          

Достављено: 
-на Портал јавних набавки  
-на сајт града Лознице 


