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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-80/2019 

Број ЈН К 07/19 

Дана: 03.04.2019. 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈН К 07/19, 

објављујемо одговоре на наведена питања. 

 

Питање бр. 1: 

Дана 29.03.2019. године, Наручилац је у одговору на питање број 2. из Захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН К 07/19 од 

26.03.2019. године навео да остаје услов да уклањање објеката могу да врше Понуђачи 

који су уписани у одговарајући регистар за грађење објеката, односно извођење радова 

у складу са чланом 170. Закона о планирању и изградњи. Молимо Наручиоца да појасни 

који регистар је у питању и шта Понуђач треба да приложи као доказ. Није нам познато 

да за извођење (или пројектовање) ове врсте радова Извођач мора да буде уписан у било 

какав регистар, а имамо богато искуство у рушењу (и пројектовању) и много већих 

објеката од оних који су предмет ове јавне набавке. Претпостављали смо да се мислили 

на Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености 

услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење 

објеката за које грађевинску дозволу издаје Министарство, односно Аутономна 

покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци („Сл. гласник РС, бр. 24/2015), 

али се он односи на радове на објектима из члана 133. Закона о планирању и изградњи, 

а радови који су предмет ове јавне набавке по нашем мишљењу не односе се на 

наведене објекте. 
 

Одговор бр. 1:  

         Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, односно овај услов ће 

бити обрисан.  

   

Питање бр. 2: 

Дана 29.03.2019. године, Наручилац је у одговорима на питања број 4. и 5. из 

Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН К 

07/19 од 26.03.2019. године навео да је потребно да Понуђач поседује дозволе за 

сакупљање, транспорт, складиштење и третман опасног и неопасног отпада. Раније је 

Наручилац у одговору на питање број 1 Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације ЈН К 07/19 од 21.03.2019. године навео да 

дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада треба се 

односи на индексне бројеве из Табеле 17. Грађевински отпад и отпад од рушења 

(укључујући и ископану земљу са контаминираних локација), која је саставни део 
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Прилога 1. Каталог отпада, Правилника о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада („Сл. гласник РС бр. 56/10). Молимо Наручиоца да наведе индексне бројеве за 

опасан отпад које дозвола треба да обухвата. Да ли су то такође индексни бројеви из 

Табеле 17. и да ли су у питању сви индексни бројеви за опасан отпад, као што је то 

случај код неопасног, или само одређени (нпр. из групе 17 06 која се односи на 

изолационе и грађевинске материјале који садрже азбест, а који се могу очекивати 

приликом извођења радова на бази достављене документације из прилога Конкурсне 

документације)? Уколико Наручилац у међувремену објави најављене измене 

Конкурсне документације са прецизираним индексним бројевима опасног и неопасног 

отпада на које се дозволе за за сакупљање, транспорт складиштење и третман опасног и 

неопасног отпада односе, молимо Наручиоца да ово питање занемари.  
  

Одговор бр. 2:  

 Наручилац ће извршити измењену конкурсне документације. 

 

Питање бр. 3: 

Дана 29.03.2019. године, Наручилац је у одговору на питање број 6. из Захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН К 07/19 од 

26.03.2019. године навео да остаје при томе да је мобилна дробилица за бетон део 

минимално захтеваног техничког капацитета. Молимо Наручиоца да захтева од 

Понуђача и поседовање дозволе за третман отпада у мобилном постројењу, како би 

тражена дробилица могла да се употребљава у складу са законским прописима. Такође, 

молимо Наручиоца да наведе да ли се дозвола за третман отпада у мобилном 

постројењу односи само на неопасан (уколико не жели третман опасног отпада на 

локацији) или и на опасан отпад, као и да дефинише индексне бројеве отпада.  
  

Одговор бр. 3: 

 У одговору на питање број 6. из Захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације ЈН К 07/19 од 26.03.2019. године наведено је да 

Наручилац остаје при томе да је мобилна дробилица за бетон део минимално захтеваног 

техничког капацитета. Наручилац неће посебно захтевати поседовање дозволе за 

третман отпада у мобилном постројењу, јер конкурсном документацијом није 

неопходно наводити све законом прописане обавезе Извођача радова. Наручилац сматра 

да је важећа дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман опасног и 

неопасног отпада довољна референца Понуђача у поступку спровођења ове јавне 

набавке. Извођач радова је у обавези да се током извођења радова придржава свих 

законом прописаних норми, што не захтева навођење свих обавеза посебно. Наручилац 

Конкурсном документацијом у делу Техничког капацитета захтева мобилну дробилицу 

за бетон најмање масе 30т. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 


