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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 
124/2012,14/15 и 68/15) достављамо  
 

ОДГОВОР 
на питања из писаног захтева за појашњење конкурсне документације у вези са 

припремањем понуде у поступку јавне набавке број ЈН 38/2018, за јавну набавку – 
канцеларијски материјал 

 
 
Питање бр.1:  
U KD ste napisali: 
Тонер за штампач „Laser jet pro MFP M130fn“, oзнакa „19A” 

Da li je Vama za štampač Laser jet pro MFP M130fn potreban toner koji nosi oznaku 
CF217A ili je potreban DRUM koji nosi oznaku CF219A kako ste napisali? 

Što se tiče originalnosti tonera iz teksta koji ste napisali: 
„Напомена: Сви производи – артикли морају бити оригиналне, реномиране робне 
марке и да одговарају спецификацији траженог канцеларијског материјала. У 
случају одступања од наведене спецификације или било каквог квара насталог на 
опреми приликом коришћења производа – артикла, понуђач/продавац се обавезује 
да производ – артикал замени другим одговарајућег квалитета и поправи опрему 
на којој је настала штета о свом трошку“ 

Tumačenje može biti različito pa Vas molimo da koristite terminologiju kojoj se definiše 
kvalitet tonera i to: 

Терминологија која се односи на партију -Тонери : 
Због могућих недоумица у називима добара која су предмет набавке, Наручилац 
ће користити следећу терминологију: 

 OEM (Original Equipment Manufacturer) – Назив за оригиналне тонере, 
кертриџе и рибоне који су нови и произведени од произвођача опреме. 

  „For use“– (називају се још и компатибилни - нерециклирани, заменски, 
клонови и др.) Назив за тонере, кертриџе и рибоне који су нови и нису 
произведени од произвођача опреме већ од стране других произвођача  

 Рециклирани - репроизведени – (називају се још и Rebuild, обновљени, 
ремонтовани, и др.) Назив за тонере, кертриџе и рибоне који су већ били 
коришћени, али су индустријским технолошким процесом обнове 
(расклапaње, чишћење, замена делова, пуњење...) доведени у стање 
квалитетне поновне употребе. То су производи са сопственом робном 



марком и у свему еквивалентни оригиналима, произведени у складу са 
одређеним стандардима. 

 Пуњени – (називају се још и рефиловани, допуњени и др.) Назив за тонере, 
кертриџе и рибоне који су већ били коришћени и који су допуњени (најчешће 
бушењем) без чишћења и замене делова. 

Одговор:  
За штампач „Laser jet pro MFP M130fn“ је потребан тонер који носи ознаку 
„CF217A“. 
Терминологија која се односи на тонере je „For use“. 
 
Питање бр.2:  
U tehnickoj specifikaciji predmetne JN navodite za stavku redni broj 1. ``Тонер за 
штампач ``Laserjet Pro MFP M130fn``, ознака ``19А````. 
19A je oznaka bubanj jedinice kod ovog modela, 17A je oznaka tonera, pa Vas ovim 
putem molim da usaglasite da li Vam treba toner 17A ili bubanj jedinica 19A. 

Одговор:  
За штампач „Laser jet pro MFP M130fn“ је потребан тонер који носи ознаку 
„CF217A“. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

Напомена:  

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Наручиоца.  

Одговори на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне 
документације. 


