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Предмет: Појашњење - одговор на питање бр.2 у поступку јавне набавке бр.1.2.12/20 

 

 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке услугa измештања и трајног 

збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије, бр.1.2.12/20, за потребе 

Министарства заштите животне средине а за коју су, дана 09.03.2020. године, позив за 

достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца, овом наручиоцу је дана 18.03.2020. године, електронском 

поштом заинтересовано лице доставило питање следеће садржине:   

 

ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE  

 “Povodom trenutne situacije u Republici Srbiji i uvedenog vanrednog stanja, da li i dalje 

postoji mogucnost uvida u tendersu dokumentaciju za JN usluga izmestanja i trajnog zbrinjavanja 

opasnog otpada na teritoriji Repubike Srbije br. 1.2.12/20. 

Ukoliko je dozvoljen uvid, molim Vas da nas obavestite o proceduri koju trebaju da ispune stranke 

koje su zainteresovane, a vezano za mere predostroznosti koje su uveli republicki organi, kao i to da li 

je moguce kopirati, skenirati ili fotografisati delove dokumentacije.” 

 

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:   

 

Наручилац ће свим понуђачима омогућити увид у постојећу документацију и то: 

ИЗВЕШТАЈ O ИСПИТИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ ОТПАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (врсте и 

количине историјског отпада у индустријским постројењима у стечају и реструктуирању у 

Републици Србији са предлогом трајног збрињавања),  списак локација са којих је приоритетно 

потребно збринути опасан отпад (списак достављен од стране Агенције за регистрацију 

стечајних управника и дописа ОЈТ) и дописе ОЈТ: Обреновац-Уровци, Обреновац –Звечка. 

 

Захтев за увид се доставља путем електронске поште на адресу  

Radmila.Serovic@ekologija.gov.rs у току радног времена Наручиоца, понедељак - петак од 

07.30 до 15.00 часова. 

Због организације рада у току Ванредног стања увид у постојећу документацију може 

се извршити у року од 14 дана од дана објаве позива и конкурсне документације на Порталу 

јавних набавку, сваког петка у времену од 09.00 до 11.00 часова, СИВ 3, Омладинских 

бригада 1 - 11070 Нови Београд (ближе информације: спрат, број канцеларије, биће 

дефинисане путем електронске поште након упућеног захтева). 

 

При увиду у постојећу документацију потребно је да лица која су представници 

понуђача код себе имају личну легитимацију, као и оригинални примерак писаног овлашћењa 

издато од стране заинтересованог понуђача. Писано овлашћење треба да има број и датум 

издавања, као и печат и потпис одговорног лица Понуђача. Свако лице ће након извршеног 

увида добити потврду о истом.  
 

 



 

 

Такође, због тренутног Ванредног стања приликом увида у предметну документацију 

потребно је да овлашћени представници заинтересованих понуђача одржавају раздаљину од 

најмање једног метра од других лица, користе хируршке маске и рукавице. 

 

Приликом увида у већ постојућу документацију, а која се не односи на увид у 

документацију из члана 110. Закона о јавним набавкама, заинтересованим лицима ће бити 

омогућено да препишу податке који су им потребни за припремање понуда али не и да врше 

копирање, скенирање или фотографисње делове документације. 

 

 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

  

 

 

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,  

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


