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Дана: 25.03.2016. 
Број: 5/1/501 
 
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 07-2016-О-01, 
сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије) 
 

за јавну набавку услуга 
 

ПРЕУЗИМАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ОТПАДА РАДИ ТРАЈНОГ ЗБРИЊАВАЊА 
 

број јавне набавке 07-2016-О-01 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 38, додају се подаци о: 
 

-   изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/1/501 од 25.03.2016." 
 

- Продужењу рока за подношење понуда, према следећем 
„Рок за подношење понуда: НОВИ РОК: 05.04.2016. до 11,00 часова   
 (основна верзија: 28.03.2016. до 11,00 часова; обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда број 5/1/500  објављено дана 25.03.2016. године)“ 
 

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем: 
„Датум и време отварања понуда: 05.04.2016. у 11,10 часова 
(основна верзија: 28.03.2016. до 11,10 часова)“ 
 
 
БРОЈ 2 
На страни 7 од 38, у документу број 3 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, обавезни услов из члана 75. став 1. 
тачка 5), у табели  под редним бројем 4, мења се и гласи: 
 
 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 2 од 4 
 

„УСЛОВ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа (члан 75. став 1. тачка 5).  
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  

- правно лице(1+2): 
1. важеће решење о издавању дозволе или интегралне дозволе за сакупљање и 

транспорт опасног отпада са  индексним бројевима отпада према Каталогу отпада: 16 
03 05* и/или 18 01 06*, издато од стране надлежног министарства или покрајинског 
секретаријата 

 
2. важеће решење о издавању дозволе или интегралне дозволе за складиштење опасног 

отпада са  индексним бројевима отпада према Каталогу отпада: 16 03 05* и 18 01 06*, 
издато од стране надлежног министарства или покрајинског секретаријата 

 
предузетник: исти услови за као за правно лице  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за 
правно лице. *** 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за 
правно лице. **** 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: 
не постоје.“ 
 
 
БРОЈ 3 
На страни 10 од 38, у документу број 3 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, после додатног услова у погледу 
кадровског капцитета, додаје  се нов услов који се односи на технички капацитет, који гласи: 
 
Технички  капацитет 
УСЛОВ: Понуђач мора имати важећу дозволу за извоз опасног отпада. 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач је  дужан да достави важећу дозволу 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине за извоз опасног отпада.  
Овај услов понуђач и подизвођач, заједнички испуњавају. 
Овај услов мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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БРОЈ 4 
На  15 од 38, 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 канистри, УН сертификована амбалажа за АДР транспорт. " 
 
 
 
БРОЈ 5 
 На страни 22 од 38, 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.  
 
 
 
БРОЈ 6 
 На страни 24 од 38, у Документу број 6 – Модел уговора, у члану  9:  
 

- после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:  
„Приликом преузимања опасног отпада возач је дужан да лицу које одреди Наручилац, да на 
увид  сертификат за возача.“ 
 
 

- досадашњи став 5. који постаје став 6. мења се и гласи: 
 
„Добављач ће употребљавати амбалажу (канистре) за транспорт и складиштење опасног отпада 
која је УН сертификована амбалажа за АДР транспорт.  Налепнице за обележавање и 
означавање приликом транспорта морају бити  произведене у складу са важећим прописима.“ 
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БРОЈ 7 

У Документу број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

- На страни 29 од 38, тачка 2) став 3 мења се и гласи: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
05.04.2016.године до 11,00 часова (основна верзија: 28.03.2016. до 11,00 часова; - обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда број 5/1/500  објављено дана 25.03.2016. године). 
 
 

- На страни 33 од 38, тачка 9) подтачка 9.2. мења се и гласи: 
Добављач је дужан да употребљава амбалажу (канистре) за транспорт и складиштење опасног 
отпада која је УН сертификована амбалажа за АДР транспорт.  Налепнице за обележавање и 
означавање приликом транспорта морају бити  произведене у складу са важећим прописима. 
 

- На страни 35 од 38, тачка 15) став 1 речи „до  23.03.2016. године“ замењују се и 
речима: „до  31.03.2016. године“ 

 
- На страни 37 од 38, тачка 19) став 6 речи „до  21.03.2016. године“ замењују се и 

речима: „до  29.03.2016. године“ 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комисија за предметну јавну набавку извршила је наведене измене из следећих разлога: 
 
-  кроз одговор  заинтересованом лицу дефинисане су  измене и допуне  конкурсне 
документације у делу услова за учешће у поступку јавне набавке; 
 
-  изменама и допунама конкурсне документације Наручилац је омогућио заинтересованим 
лицима да припреме прихватљиву понуду.  

 
 
 
Комисија за јавну набавку број  07-2016-О-01 
 


