
 
Министарство заштите животне средине 

на основу члана 55. став 1. тачка 2. и одељка Б прилога 3.  

Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављује 
 

 

ИЗМЕНА БР.2 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
ПРЕДМЕТ: На основу Одлуке Народне скупштине Републике Србије о укидању 

ванредног стања "Службени гласник РС", број 65 од 6. маја 2020 године, Наручилац 

наставља активности у спровођењу преметног поступка, а где су све активности у 

спровођењу предметног поступка заустављене по основу Измене позива за подношење 

понуда бр.1 објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

30.03.2020. године. 

 

1. Назив наручиоца: Министарство заштите животне средине 

2. Aдреса наручиоца: Немањина 22-26, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.ekologija.gov.rs 

4. Врста наручиоца: Орган државне управе 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 

6. Врста предмета: Услуге 

7.Опис предмета набавке: Услуге измештања и трајног збрињавања опасног отпада на 

територији Републике Србије. 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

 90510000 – Одлагање и прерада отпада;  

 90511000 – Услуге сакупљања отпада;  

 90512000 – Услуге превоза отпада  

 

8. Критеријум за доделу уговора:  

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом 

критеријума најнижа понуђена цена. 

Оцена понуда у случају када постоје понуде са једнаком ценом  

Уколико два понуђача понуде једнаку цену, уговор ће се доделити понуђачу који 

понуди краћи рок за измештање опасног отпада. 

 



9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

конкурсна документација доступна: Конкурсна документација објављује се на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.ekologija.gov.rs. 

 

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Како је Позив за достављање понуда објављен 09.03.2020. године у ком је наведено да је 

рок за подношење понуда био 09.04.2020 године, да је Наручилац 30.03.2020. године 

објавио Измену позива за подношење понуда бр.1 којом су заустављне све активности у 

спровођењу поступка на основу Одлуке Владе о увођењу ванредног стања  што је 10 дана 

пре првобитно планираног рока, Наручилац ће свим заинтересованим лицима овим 

позивом омогућити рок који је примерен времену потребном за припрему прихватљиве 

понуде у предметном поступку јавне набавке, и то како следи: 

 Увид у постојећу документацију може се извршити у року од 10 дана од дана 

објаве овог позива на Порталу јавних набавку у времену од 09.00 до 11.00 часова, у 

канцеларији 541, V спрат, СИВ 3, Омладинских бригада 1 - 11070 Нови Београд. 

Захтев за увид се доставља путем електронске поште на адресу  

Violeta.Ristic@ekologija.gov.rs и Radmila.Serovic@ekologija.gov.rs у току радног 

времена Наручиоца, понедељак - петак од 07.30 до 15.30 часова  

 При увиду у постојећу документацију потребно је да лица која су представници 

понуђача код себе имају личну легитимацију, као и оригинални примерак писаног 

овлашћењa издато од стране заинтересованог Понуђача. Писано овлашћење мора 

да има број и датум издавања, као и печат и потпис одговорног лица Понуђача. 

Свако лице ће након извршеног увида добити потврду о истом. 

Такође, због препорука, од стране Владе, о даљој примени одређених мера које су 

важиле у току ванредног стања приликом увида у предметну документацију 

потребно је да овлашћени представници заинтересованих понуђача одржавају 

раздаљину од најмање једног метра од других лица, користе хируршке маске и 

рукавице које ће самостално обезбедити. 

 Приликом увида у већ постојућу документацију ИЗВЕШТАЈ O ИСПИТИВАЊУ 

ИСТОРИЈСКОГ ОТПАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (врсте и количине историјског 

отпада у индустријским постројењима у стечају и реструктуирању у Републици 

Србији са предлогом трајног збрињавања),  списак локација са којих је 

приоритетно потребно збринути опасан отпад (списак достављен од стране 

Агенције за регистрацију стечајних управника и дописа ОЈТ) и дописе ОЈТ: 

Обреновац-Уровци, Обреновац –Звечка, заинтересованим лицима ће бити 

омогућено да препишу податке који су им потребни за припремање понуда али не и 

http://www.ekologija.gov.rs/


да врше копирање, скенирање или фотографисње делове документације с обзирома 

да се наведена документација не односи на увид у документацију из члана 110. 

Закона о јавним набавкама. 

 Нови рок за достављање понуда је + 20 дана, који почиње да тече од дана објаве 

овог позива. 

Понуде се достављају на адресу: Министарство заштите животне средине, 

Омладинских бригада 1, Нови Београд. Кутија / Коверат са понудом на предњој страни 

мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ - Услуга измештања и трајног 

збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије, број 1.2.12/20“.     

Уколико се понуда предаје лично на писарници Републичких органа у улици 

Омладинских бригада 1, Нови Београд, обавезно је уз понуду приложити пропратни 

допис, насловљен на Министарство заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 

11070 Нови Београд, у коме ће писати следећи текст: "У прилогу дописа достављамо 

вам понуду за јавну набавку - Услуга измештања и трајног збрињавања опасног 

отпада на територији Републике Србије, број 1.2.12/20 - не отварати“ 

Наведени допис ће бити оверен од стране службеника писарнице и служиће подносиоцу 

понуде као потврда о пријему понуде. 

 

Понуде треба да стигну на горе наведену адресу Наручиоца најкасније до 14,00 

часова дана 01.06.2020.године.   

 

11. Место, време и начин отарања понуда: 

Јавно отварање понуда спровешће се дана 01.06.2020. године од 14,30 часова у 

просторијама Наручиоца, на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд – 

канцеларија 610 (зграда СИВ 3). 

 

12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања 

понуда, морају комисији за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног 

овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора да има број и 

датум издавања, као и печат и потпис одговорног лица Понуђача. 

 

13. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 25 

дана oд дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана 

доношења. 

 

14.Контакт особа: Анита Симић - anita.simic@ekologija.gov.rs  
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