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П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА  -  ЈН К 07/19

Комисија јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени

гласник  Републике  Србије“  број  124/2012,  14/2015  и  68/2015)  на  постављено  питање  дана

21.03.2019. године, благовремено даје следећи одговор:

ПИТАЊА ОДГОВОРИ:

Питање бр.1:

Као један од додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, под тачком 2.3. конкурсне

документације, у делу пословни капацитет, захтева се да понуђач поседује Интегралну дозволу

за  сакупљање,  транспорт,  складиштење  и  третман  опасног  отпада  на  територији  града

Суботице. Да ли би наручилац могао да прецизира о каквој дозволи је реч тј. на које индексне

бројеве отпада из каталога отпада мора да се односи?

Одговор: 

Понуђач  мора  да  поседује  Интегралну  дозволу  за  сакупљање,  транспорт,  складиштење  и

третман неопасног отпада коју издаје локална саомоуправа, или надлежно Министарство а у

складу  са  Правилником  о  категоријама,  испитивању  и  класификацији  отпада  (Сл.гл.  РС

бр.56/10)  везано  за  Прилог  1.  Каталог  отпада,  Табела  17.  "Грађевински  отпад  и  отпад  од

рушења (Укључујући и ископану земљу са контаминираних локација). 

Наручилац  ће  прихватити  Интегралну  дозволу  за  сакупљање,  транспорт,  складиштење  и

третман неопасног отпада коју је издала било која друга локална самоуправа, или надлежно

Министарство, што имплицира да ће понуђач, отпад добијен рушењем, депоновати и третирати

у складу са издатом Интегралном дозволом за сакупљање, транспорт, складиштење и третман

отпада и у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.

РС бр.56/10),  Прилог 1.  Каталог отпада, Табела 17. "Грађевински отпад и отпад од рушења

(Укључујући и ископану земљу са контаминираних локација).

Индексни бројеви се односе на горе поменуту табелу.

Питање бр.2:

 У оквиру дела Конкурсне документације која се односи на Технички капацитет, тражено је да

Понуђач између осталог располаже и најмање једним камионом са утоварном руком носивости



минимум 8т. Да ли се под утоварном руком сматра кран са куком за подизање терета у камион

или грајфер са хватаљкама, такође за утовар терета у камион.

Одговор: 

Под утоварном руком се сматра или кран са куком за подизање терета у камион или грајфер са

хватаљкама такође за утовар терета у камион. Понуђач ће у оба случаја задовољити тражени

услов.

Како одговор садржи измену конкурсне документације, Наручилац ће извршити измену исте,

сходно члану 63. став 1. ЗЈН.
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