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НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/39-19- 04 

     25.11.2019. године 

           Б е о г р а д 

      

 

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012,14/15 и 68/15)   достављамо  

 

 

ОДГОВОР   

на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за набавку 
услуга - Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих инсталација у 
објектима које користи Народна скупштина Републике Србије, ЈН  бр. 39/19 

 

 

                                                                                                              

Питања: 

 

1) Питање бр. 1: 

Због чега се тражи возило са АДР сертификатом и возач са АДР сертификатом, кад не постоји 

анализа-карактеризација отпада из сепаратора што је обавезно по закону јер сваки отпад у 

сепаратору мора да има свој индексни број-анализу отпада. 

У случају да немате карактеризацију отпада нисте предвидели позицију за карактеризацију отпада. 

Такође како да знамо да ли поседујемо тај индексни број у дозволи за сакупљање и транспорт 

опасног отпада? 

 

 

Одговори: 

 

1) Одговор на питање бр. 1: 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ за предметну јавну набавку ЈН 39/19 је у делу : 

 II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“  

 

наведено следеће: 

 

„Врста услугe - Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих 

инсталација у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије 

Техничка спецификација предметних услуга дата је у Обрасцу понуде са 

структуром цене у поглављу VI конкурсне документације. 

 



Техничке карактеристике:  

1. Место и начин пружања услуга сервисирања  

Место пружања услуга су објекти  на адресама Краља Милана 14-16 и Трг Николе 

Пашића 13 у Београду „. 

 

 Такође из ставки: од III/1 до III/27,  у делу „III ODGUŠENJE KANALIZACIJE“ 

наведеног у: “ 5)ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ)”, се недвосмислено може утврдити да је предмет јавне набавке одржавање 

три типа канализације у објектима које користи НСРС, и то: фекална, кишна и техничка из 

кухиње и ресторана.  

 Из горе наведеног следи да се овде ради о отпадима који по „ПРАВИЛНИКУ О 

КАТЕГОРИЈАМА, ИСПИТИВАЊУ ИКЛАСИФИКАЦИЈИ ОТПАДА“ (Сл. гл. РС: бр. 

56/2010) носе ИНДЕКС: 

- 19 (ОТПАД ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОБРАДУ ОТПАДА, ПОГОНА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ 

ВОДА ВАН МЕСТА НАСТАЈАЊА И ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ЉУДСКУ ПОТРОШЊУ И 

КОРИШЋЕЊЕ У ИНДУСТРИЈИ) ИЛИ; 

- 20 КОМУНАЛНИ ОТПАД (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И 

ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ , УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ФРАКЦИЈА); 

а чији карактер опасности ће одрети за то овлашћена лабораторија, a тај поступак 

узорковања и испитивања није предмет ове јавне набавке. 

 Међутум, пошто настали отпад може анализом стећи статус опасног отпада, то је 

Наручилац захтевао од понуђача да располаже неопходним пословним капацитетом, 

односно да поседује важећу дозволу за скупљање и транспорт опасног и неопасног 

отпада, а самим тим (како је условима за издавање исте и одређено) и да располаже 

довољним техничким капацитетом, односно да поседује минимум 1 возило са АДР 

уверењем за превоз опасног отпада, као и да располаже довољним кадровским  

капацитетом, тј. једним возачем С категорије са АДР дозволом. 

 

 

Напомена: 

Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

Одговори  на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације. 

 

Koмисија за јавну набавку 


