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Дана: 17.03.2016. 
Број: 5/1/448 
 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 06-2016-О-01, сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије) 
 

за јавну набавку услуга 
 

ПРЕУЗИМАЊЕ,  ТРАНСПОРТ И ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ  ЦИТОТОКСИЧНОГ И 
ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА   

 
број јавне набавке 06-2016-О-01 

 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 39, додају се подаци о: 
 

-   изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/1/448 од  17.03.2016." 
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БРОЈ 2 
 На страни 4 од 39, у Документу број 2 – Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., тачка 3, подтачка 3.3,  мења се и гласи:  
    "3.3. Остали захтеви у погледу извршења Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за 
извршење ове јавне набаке. Приликом преузимања цитотоксичног и фармацеутског отпада, добављач је дужан да 
се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина. "  
 
 
БРОЈ 3 
На  16 од 39, у Образцу број 1 – Образац понуде, тачка 6: 
 

-   текст напомене испод табеларног дела, мења се и гласи:  
 " Напомена:  
У цену морају бити урачунати трошкови амбалаже за реализацију уговора о јавној набавци, налепница за 
обележавање и означавање приликом транспорта, трошкови осигурања, прибављања дозвола, извоза и сви 
остали зависни трошкови неопходни за реализацију уговора о јавној набавци.  
Амбалажа су бурад, УН сертификована амбалажа за АДР транспорт. " 

 
БРОЈ 4 
 На страни 23 од 39, у Документу број 6 – Модел уговора, члан 3, мења се и гласи:  
 

ЦЕНА  
Члан 3. 

У цену су урачунати трошкови амбалаже, налепница за обележавање и означавање приликом транспорта, 
трошкови осигурања, прибављања дозвола, извоза и сви остали зависни трошкови неопходни за реализацију овог 
уговора.  
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БРОЈ 5 
 На страни 25 од 39, у Документу број 6 – Модел уговора, члан 9, мења се и гласи:  
 

ИЗВРШЕЊЕ 
Члан 9. 

Добављач ће цитотоксични и фармацеутски отпад преузимати у просторијама Наручиоца, сукцесивно, најмање 
једном месечно, а по потреби и чешће. Наручилац ће Добављача обавештавати о роковима за преузимање 
цитотоксичног и фармацеутског отпада.   
 
Продужење рока извршења толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и престанка 
више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања. 
 
Добављач је дужан да појединачне фазе услуге која је предмет овог Уговора извршава у роковима прописаним 
Законом о управљању отпадом, и осталим релевантним прописима. 
 
Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за мерење, преузимање и утовар цитотоксичног 
и фармацеутског отпада. 
 
Приликом преузимања цитотоксичног и фармацеутског отпада возач је дужан да лицу које одреди Наручилац, да 
на увид  сертификат за возача. 
 
Добављач ће употребљавати амбалажу (бурад) за транспорт и складиштење цитотоксичног и фармацеутског 
отпада која је УН сертификована амбалажа за АДР транспорт.  Налепнице за обележавање и означавање 
приликом транспортаморају бити  произведене у складу са важећим прописима.  
 
Мерење отпада који предмет овог Уговора, вршиће се у просторијама Наручиоца, пре утовара, на вагама 
Добављача, уз присуство овлашћеног лица Наручиоца. 
 
Приликом преузимања цитотоксичног и фармацеутског отпада, Добављач је дужан да се према имовини 
Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина. 
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БРОЈ 6 
На страни 34 од 39, у Документу број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 9,   подтачка 9.2, 
мења се и гласи:   

" 9.2. Амбалажа за транспорт и складиштење опасног отпада:  

Добављач је дужан да употребљава амбалажу (бурад) за транспорт и складиштење цитотоксичног и 
фармацеутског отпада која је УН сертификована амбалажа за АДР транспорт.  Налепнице за обележавање и 
означавање приликом транспорта морају бити  произведене у складу са важећим прописима. " 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Комисија за предметну јавну набавку извршила је наведене измене из следећег разлога: 
- Наручилац је прихватио захтев заинтересованог лица од 11.03.2016. (у ИОВ заведен под бројем 1465 од 

14.03.2016.) за измену конкурсне документације у делу који се односи на амбалажу за транспорт и 
складиштење цитотоксичног и фармацеутског отпада. 

      -    Наведеним изменама Наручилац омогућава понуђачима да припреме прихватљиве понуде. 
 
 

 
Комисија за јавну набавку број  06-2016-О-01 
 
 
 
 


