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Дана: 04.04.2016. 
Број: 5/1/567 
(одговор заинтересованом лицу бр.2) 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке услуга - преузимање и транспорт опасног отпада ради 
трајног збрињавања, број јавне набавке 07-2016-О-01, Института за онкологију Војводине, за 
коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 25.02.2016. 
године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно 
појашњење без броја од 31.03.2016. године у 13,30 часова (у ИОВ заведен под бројем 1780 од 
31.03.2016.) године. 

 
Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев: 

- непотребно изостављено- 
U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, molim Vas da nam dostavite sledeća pojašnjenja: 

1.       Kroz odgovor broj 5/1/498 od dana 24.03.2016. navedeno je da će Naručilac izvršiti izmenu 
konkursne dokumentacije na taj način što će uslove, odnosno dokaze „važeći notifikacioni 
ugovor za izvoz otpada“ i „važeća dozvola za izvoz i tranzit otpada izdata od strane nadležnog 
ministarstva“ brisati iz obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, međutim, kroz 
izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 5/1/501 od 25.03.2016.  navedeno je da 
„Ponuđač mora imati važeću dozvolu za izvoz opasnog otpada“. 

Obzirom da i dalje stoji u modelu ugovora, član 8 da vlasništvo nad otpadom prestaje 
preuzimanjem istog od strane dobavljača i predajom odgovarajuće kopije dokumenta iz člana 46. 
stav 2. Zakona o upravljanju otpadom. 
Tačkom 9.3 dokumenta 7 je definisano isto - vlasništvo nad otpadom prestaje preuzimanjem istog 
od strane dobavljača i predajom odgovarajuće kopije dokumenta iz člana 46. stav 2. Zakona o 
upravljanju otpadom. 
 
 
Obzirom da vlasništvo nad otpadom prestaje onog trenutka kada ga Dobavljač preuzme i dostavi 
overen dokument o kretanju otpada, smatramo da je uslov da „Ponuđač mora imati važeću dozvolu 
za izvoz opasnog otpada“ postavljen kako bi se ograničio broj učesnika na tenderu, što se suprotno 
Zakonu o javnim nabavkama. 
 
Molim Vas da uklonite uslov „Ponuđač mora imati važeću dozvolu za izvoz opasnog otpada“ kako 
biste omogućili ravnopravno učešće svim Izvođačima, odnosno da postupite u skladu sa 
pojašnjenjima navedenim u odgovorima, broj 5/1/498 od 24.03.2016. 
 
- непотребно изостављено- 
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Одговор Наручиоца 

 
Наручилац прихвата захтев за измену конкурсне документације.  Измена ће се извршити на тај 
начин што ће се у документу број 3 брисати додатни услов у погледу техничког капацитета. 
 
 
 
 
С поштовањем,  
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 07-2016-О-01 
 
 


