
 
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 1 од 2 
 

Дана: 16.03.2016. 
Број: 5/1/445 
(одговор заинтересованом лицу бр.1) 
 
Поштовани, 

У отвореном поступку јавне набавке услуга - преузимање, транспорт и привремено складиштење  
цитотоксичног и фармацеутског отпада, број јавне набавке 06-2016-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 11.03.2016. године у 16 часова (у ИОВ заведен под бројем 1465 од 14.03.2016.) године. 

 
Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев: 

- непотребно изостављено- 
Pitanje u vezi kadrovskog kapaciteta: Ako ponuđač nastupa u zajedničkoj ponudi sa transportnim preduzećem 
sa kojim ima zaključen sporazum i koji se nalazi na izdatim dozvolama za transport, skupljanje i skladištenje od 
strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i Pokrajinskog sekretarijata, zašto je neophodno dostaviti kopiju M 
obrasca i radne knjižice, kada je dokaz o radnom odnosu validna dozvola za ADR transport koje ima njegovo 
transportno preduzeće? 
 
Smatramo da niko ne može garantovati da će vozač za koga je dostavljena dokumentacija, biti slobodan u 
momentu potrebe transporta i prevoza otpada koji je predmet JNMV te da je dovoljno dostaviti samo kopiju 
dozvole za ADR koja je važeća. 
 
Komentar u vezi ambalaže, sa strane 34: Navodi se ambalaža za skladištenje i transport opasnog otpada (UN 
certifikovana ambalaža za ADR transport). Naručilac posla nije naveo kakve ambalaže zahteva - kante, kese, 
kontejnere, koje zapremine. Takođe, naručilac posla nije naveo momenat kada će zahtevati i koje vrste dokaz o 
posedovanju navedene ambalaže. 
 
Molim Vas za pojašnjenje prethodna 2 pitanja/komentara. 

- непотребно изостављено- 
 
 
 

Одговори Наручиоца 
 

Одговор на питање број 1 
 
Чланом 75. Закона  о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 
тексту: ЗЈН) прописани су обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке, тј.  услови које  
понуђач у поступку јавне набавке мора доказати.  
 
Чланом 75. став 1. тачка 5) ЗЈН прописано је да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има 
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, што у 
конкретном случају јавне набавке представљају:  важеће решење о издавању дозволе или интегралне 
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дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада са  индексним бројевима отпада према Каталогу 
отпада: 07 05 13*/ 18 01 08*/ 20 01 31*/ 18 01 06*, и важеће решење о издавању дозволе или интегралне 
дозволе за складиштење опасног отпада са  индексним бројевима отпада према Каталогу отпада: 07 05 
13*/ 18 01 08*/ 20 01 31*/ 18 01 06. 
 
Чланом 76.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 
тексту: ЗЈН) прописано је да наручилац  одређује додатне услове за учешће у поступку тако да ти 
услови  не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
 
Наручилац је одредио додатни услов у погледу кадровског капацитета - најмање два  возача са АДР 
лиценцом. 

 
Сертификат о стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасног терета јесте исправа  за 
возача, а не за правно лице. Сходно члану 42. Закона о транспорту опасног терета („Сл. гласник РС” бр. 
88/2010), превоз опасног терета мора се поверити возачу који има важећи сертификат о стручној 
оспособљености  за возача возила за транспорт опасног терета. 
 
За Наручиоца је важно да у реализацији уговора о јавној набавци учествују возачи са сертификатом за 
возача, а то може бити било који возач са сертификатом за возача из реда запослених код добављача, а 
не искључиво возачи који су наведени у понуди, у сврху доказивања испуњености додатног услова. 
Приликом преузимања цитотоксичног и фармацеутског отпада возач је дужан да лицу које одреди 
Наручилац, да на увид  сертификат за возача. 
 
Одговор на питање број 2 
Под УН сертификованом  амбалажом за АДР транспорт мисли се на бурад.  Наручилац ће кроз измене и 
допуне конкурсне документације прецизирати коју амбалажу захтева и начин доказивања да је амбалажа 
одобрена. 
 
 
 
 
С поштовањем,  
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 06-2016-О-01 
 
 


