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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 
услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе Републичког фонда за 
здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за војно здравство, број јавне 
набавке: 404-1-228/16-75 

 
 

             Дана 01.03.2017. године заинтересовано лице се обратило захтевима за додатне 
информације или појашњења у вези поступка јавне набавке услуга испитивања и коначног 
збрињавања опасног отпада за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и 
Министарства одбране, Управе за војно здравство, број јавне набавке: 404-1-228/16-75, сходно члану 
63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
 
 

Питање бр. 1:  
 
Молим Вас за појашњење из тачке 4. Услова за учешће у поступку и доказивање услова, 

става 5. где се наводи 
 

... Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.   
Доказ:  
Овлашћење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за испитивање опасног отпада 
односно Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, за сакупљање, транспорт и складиштење опасног и неопасног отпада.  
За обављање више делатности може бити издата једна интегрална дозвола... 
 
Зашто се тражи дозвола за неопасан отпад када сте констатовали да је у питању опасан отпад који се 
мора извести на уништење? 

 
Одговор бр. 1: 

 
Предмет јавне набавке је услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за 

потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за војно 
здравство. Конкурсном документацијом предвиђено је да је понуђач у обавези да достави као доказ 
да има има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке  
- Овлашћење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за испитивање опасног 
отпада односно Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке, за сакупљање, транспорт и складиштење опасног и 
неопасног отпада.  

Наручилац ће прихватити, као доказ о испуњености наведеног услова, или Решење 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, за сакупљање, транспорт и складиштење опасног отпада и неопасног отпада или 
Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, за сакупљање, транспорт и складиштење опасног отпада. 

 
Питање бр. 2:  

 
 Везано за тендер број 404-1-228/16-75, да ли се може наступити самостално без лабораторије 
за испитивање отпада као подизвођача? 
 



 
Одговор бр. 2: 
 
У конкурсној документацији на страни 25 од 47, у тачки 8. у обрасцу бр. 3 - Понуда за јавну 

набавку услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе Републичког фонда за 
здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за војно здравство, дата је могућност 
понуђачу да наведе да ли ће понуду поднети самостално, као заједничку понуду или са 
подизвођачем, с тим што је понуђач у обавези да у року од максимум 30 дана од закључења уговора 
узоркује и испита отпад на локацији корисника услуге, и обезбеди испитивање узорака отпада у 
акредитованој лабораторији за испитивање отпада о чему је дужан да достави Извештај о испитивању 
отпада. Понуђач је у обавези да, у складу са одељком 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке, 
тачком 8., докаже да је лабораторија код које се врши испитивање отпада акредитована и да као 
доказ о томе достави фотокопију документа о акредитацији.   
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Комисија за јавну набавку 
 


