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Дана: 24.03.2016. 
Број: 5/1/498 
(одговор заинтересованом лицу бр.1) 
 
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 21.03.2016. године у 08,35 часова (у ИОВ заведен под бројем 1584 од 
21.03.2016.) године. 

 
Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев: 

- непотребно изостављено- 
Molim Vas da nam u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dostavite sledeća pojašnjenja, vezana za 
javnu nabavku broj 07-2016-O-01 – Preuzimanje i transport opasnog otpada radi trajnog zbrinjavanja: 
 
Obavezni uslov iz tačke 4 konkursne dokumentacije zahteva da se pored dozvola za sakupljanje, 
transport i skladištenje otpada indeksnog broja 16 03 05* i 18 01 06* dostavi i važeći notifikacioni 
ugovor za izvoz otpada, kao i važeća dozvola za izvoz i tranzit otpada.  
 
Obzirom da je za dobijanje izvoznih dozvola potrebno, ponekad i do 4 meseca, kao i da preuzimanjem 
otpada od strane operatera koji je ovlašćen za skladištenje opasnog otpada, vlasništvo nad otpadom, sa 
proizvođača otpada, prelazi na operatera za skladištenje otpada, smatramo da ste na ovaj način 
ograničili broj učesnika koji mogu učestvovati na ovom tenderu, što je suprotno zakonu o javnim 
nabavkama. 
 
Takođe, u modelu ugovora, član 8. – vlasništvo nad opasnim otpadom, kao i tačkom 9-3, dokumenta 7, 
konkursne dokumentacije, i sami navodite „da vlasništvo nad otpadom prestaje preuzimanjem istog 
od strane dobavljača i predajom odgovarajuće kopije dokumenta iz člana 46. stav 2 Zakona o 
upravljanju otpadom“.  Ovako definisani uslovi isključuju potrebu za dostavljanjem notifikacionog 
ugovora, kao i dozvole za izvoz otpada. 
 
Iz tog razloga smatramo da su uslovi kao što su notifikacioni ugovor i izvozna dozvola isključivo 
zahtevani kako bi se smanjio broj izvođača koji mogu učestvovati na javnoj nabavci br 07-2016-O-01. 
 
Molimo Vas da uklonite uslove, notifikacioni ugovor za izvoz otpada, kao i dozvola za izvoz i tranzit 
otpada, kako biste omogućili ravnopravno učešće svim potencijalnim učesnicima javne nabavke. 

- непотребно изостављено- 
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Одговор Наручиоца 

 
 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на тај начин што ће услове односно 
доказе „важећи нотификациони уговор за извоз отпада“ и  „важећа дозвола за извоз и транзит 
отпада издата од стране  надлежног министарства“ брисати из обавезних услова за учешће у 
поступку јавне набавке. 
 
С обзиром да ће наручилац изменити конкурсну документацију три дана пре истека рока за 
подношење понуда, рок за подношење понуда биће продужен.  
 
 
 
С поштовањем,  
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 07-2016-О-01 
 
 


