Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 543-10/16
Датум: 18. март 2016. године
Београд
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара која обухватају и пружање услуга
ремонтовања-репарације ласер тонер касета са трајним збрињавањем отпадних
ласер тонер касета, рибона и инк-џет кетриџа, за потребе Министарства спољних
послова, број ЈН 1/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 16. марта
2016. године у 15: 28 часова:
Питање:
Да ли у условима које тражите, поседовање важеће дозволе надлежног органа, индексни
број дозволе 080318 покрива тонер касете, рибоне и инк-јет мастила?
Одговор:

Закон о управљању отпадом, налаже да сав отпад мора класификовати-разврстати
сходно Каталогу отпада у којем је исти систематизован-уређен:
-

према типу отпада;
према делатности у којима настаје као и
према материјалима и процесима

То значи да се сваком отпаду „придружује“ индексни број отпада, који га јасно
дефинише описом али и свим другим неопходним карактеристикама у циљу његове
прецизне идентификације, чиме се обезбеђује, правилно руковање и третман на месту
настанка или код стављања у промет (промене власништва).
Сегментарно посматрано, прва два броја у индексној ознаци дефинишу једну од 20
група у Каталогу отпада, односно, 08 представља: „Отпаде од производње, формулације,
снабдевања и употребе премаза (боје, лакови и стаклене глазуре) лепкова, заптивача и
штампарских мастила“.

Друга два броја дефинишу (јасније одређују) подгрупу тј. 0803 представља:
„Отпаде од производње,формулације, снабдевања и употребе штампарских мастила“.
И најзад, све врсте отпада у Каталогу отпада, означавају се шестоцифреним
индексним бројевима. С`тим у вези, индексни број који наводите у питању, 080318 – у
Каталогу отпада је дефинисан као : „Отпадни тонер за штампање, другачији од оног
наведеног у 080317“
Да би се разумела формулација другачији од оног наведеног у 080317“ треба
рећи и то да постоје 3 типа (врсте ), индексних бројева:
1) Када је индексни број означен црвеном бојом и звездицом у суфиксу, ради се о
опасном отпаду без обзира на његов састав или концентрацију било које опасне
материје у отпаду;
2) Када је индексни број означен плавом бојом и звездицом у суфиксу (условни
индексни број отпада) ради се о отпаду који може бити опасан или не, у зависности
од тога да ли и у којој количини садрже опасне материје;
3) И на крају имамо неопасни отпад, који у свом индексном броју нема звездицу.
Међутим, тамо где се „неопасни индексни број“ везује за „условни индексни број“,
потребно је утврдити да ли је отпад опасан или не.
Дакле, с обзиром да се ваш индексни број 080318 везује за 080317* потребно је утврдити
да ли је он опасан или не и у ту сврху се при аплицирању за Дозволу код надлежног
органа , прилаже Извештај о испитивању отпада.
Из свега напред наведеног закључујемо, да се индексни број отпада у вашој
дозволи односи само на тонере (отпадни тонер прах), а не и на комплетне тонер касете
са припадајућим деловима, рибоне и инк-јет кетриџе.
Примера ради, индексна ознака за отпадне ribbon-е (траке) била би: 080399/191208,
узевши у обзир да према Каталогу отпада, индексни број отпада 080399 представља
„Отпаде који нису другачије специфицирани“, а 191208 – „Текстил“ .
Саобразно наведеном, на сличан начин индексиране су све врсте отпада које су
понаособ, елементи предметне набавке.
Комисија

