
 

 

                           

 

                 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

                    МИНИСТАРСТВО 

      ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

           Немањина 22 -26, Београд 

              Датум: 25.05.2020. године 

 

Предмет: Појашњење - одговор на питање бр. 4 у поступку јавне набавке бр.1.2.12/20 

 

 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке услугa измештања и трајног 

збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије, бр.1.2.12/20, за потребе 

Министарства заштите животне средине а за коју су, дана 09.03.2020. године, позив за 

достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца, овом наручиоцу је дана 22.05.2020. године, електронском 

поштом заинтересовано лице доставило питања следеће садржине:   

 

ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE  

 

 



 

 

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:   

 

OДГОВОР БР. 1, ОДГОВОР БР. 2 

У поглављу II „Техничке карактеристике предмета јавне набавке“, на страни 8. 

стоји:„Наручилац одређује избор локација на основу приоритета у складу са 

ситуацијим на терену.......“. 

Наручилац ће одредити приоритетне локације у складу са наведеним и списак истих 

доставити Извршиоцу уговора.  

Наручилац је у току протека рока за припрему понуда омогућио свим заинтересованим 

лицима да изврше увид у постојећу документацију. 

Начин поступања при увиду у постојећу документацију, као и рокови за исто, 

Наручилац је објавио на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца, и то како следи: 

- Одговор бр. 1 – Објављен на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца 11.03.2020. 

- Одговор бр. 2 – Објављен на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца 18.03.2020. 

- Измени позива за подношење понуда бр. 2 – Објављен на Порталу јавних набавки и 

сајту Наручиоца 11.05.2020. 

 

 



Из постављеног захтева/питања је јасно да је заинтересовано лице упознато са новим 

роком за достављање понуда те је на основу тога био упознат и са могућношћу увида у 

постојећу документацију, као и роковима и врстом документације која се ставља на 

располагање за увид.  

Поступајући по захтеву овог заинтересованог лица Наручилац би поступио супротно 

члану 12. ЗЈН у односу на друга заинтересована лица која су поступала по основу 

објављених документа на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца. 

Наручилац остаје при објављеним документима како прописује Закон о јавним 

набавкама и овога пута поступа по одребама  члана 12. ЗЈН, Начело једнакости 

понуђача, где је наведено да је Наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне 

набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. 

 

OДГОВОР БР. 3 

Стварну врсту и количину отпада, на основу испитивања отпада,  Извршилац ће 

достављати сукцесивно, након добијања листе приоритета и обиласка локација, у 

складу са Уговором и потребном динамиком радова. 

 

OДГОВОР БР. 4 

На стр. 5.тачка 4. тендерске документације прецизно је наведен захтев Наручиоца 

„транспортна амбалажа не улази у укупну тежину опасног отпада, осим амбалаже у 

којој се пакује опасан отпад“, односи се само на палете. 

 

OДГОВОР БР. 5 

Према досадашњем искуству Наручиоца, као и урађеној процени, количине неопасног 

отпада на локацијама су веома мале, те из тог разлога Наручилац остаје при свом 

захтеву наведеном у тендерској документацији. Извршилац по основу тога сам сноси 

трошкове при извршењу уговра што би на основу сопственог искуства морао да 

урачуна у понуђену цену. 

 

OДГОВОР БР. 6 

Узимајући у обзире да су председник Републике Србије Александар Вучић, 

председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и председница Народне скупштине 

Републике Србије Маја Гојковић донели, у складу са Уставом, Одлуку о увођењу 

ванредног стања  ("Сл. гласник РС", бр. 29 од 15.03.2020. године) која је ступила на 

снагу 16.03.2020. године, као и да је Наручилац у Моделу уговора члан 10. предвидео 

настанак више силе Наручилац ће омогућити максимални број дана (210) за извршење 

уговора и обавезује се да ће све финансијске обавезе према извршиоцу исплатити у 

складу са одредбама закљученог уговора и извршења уговора у целости од стране 

Извршиоца.  

 

OДГОВОР БР. 7 

(4.1) У складу са захтевима из тендерске документације (стр.6. тачка 6.), понуђач или 

група понуђача мора да поседује постројење за третман опасног отпада на територији 

Републике Србије. Трајно збрињавање извозом се врши уколико у Републици Србији 

не постоји постројење за третман отпада у складу са важећим прописима. Уколико се 

отпад извози, потребно је доставити Уговор са Ино оператером из којег се види које 

врсте отпада оператер може преузети на третман. 

 

 



(4.3) Одговор је садржан у одговору бр.1 и одговору бр.2 

 

(4.5) У наведеној тачки Наручилац није захтевао АДР амбалажу већ је услов поставио 

како следи: 

“да понуђач поседује минимум 10 контејнерa запремине најмање 6m3” 

 

(4.6) На основу постављених техничких захтева и постојеће документације 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, дугогодишњег искуства из предмета набавке Наручилац је прецизно упознат са 

техничким капацитетом који је потребан за извршење предмета набавке (обим и 

количина), те због наведеног Наручилац остаје при постављеном захтеву који се 

односи на захтев под тачком (4.6).  

 

(4.7) Наручилац је у Моделу уговора члан 12. већ предвидео начин комуникацје где је 

између осталог навео и следеће: 

“Комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог  уговора вршиће се 

преко контакт особа, у писаној форми, редовном поштом, електронском поштом, 

факсом или личном доставом, на адресе односно бројеве телефона контакт особа 

које ће уговорне стране  разменити приликом потписивања уговора. “  

 

Такође, Наручилац је чланом 9. Модела уговора предвидео све обавезе уговорних 

страна,  где су између осталог дефинисани и сви потребни рокови. 

 

На основу напред наведеног Комисија за предметну набавку констатује да је захтев 

заинтересованог лица под тачком (4.7) неоснован те остаје при постављеним условима 

из Модела уговора. 

 

 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

  

 

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,  

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


