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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку
услуге - третман опасног отпада, број 8/2016
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним
набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуге - третман
опасног отпада бр. 8/2016, даје појашњење на постављено питање.

Питање:
„Молимо Вас, за појашњење због чега се на стр. 6/34 конкурсне док. Део III: Услови за учешће у
поступку Јавне Набавке из чл.75 и 76 ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова – као
ОБАВЕЗНИ УСЛОВ под тачком 5. тражи да понуђач има ВАЖЕЋЕ дозволе надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. Ст. 1 тач. 5) ЗЈН: Дозволе надлежног органа за
поступање са отпадом чији су индексни бројеви: 07 05 13*, 08 01 11* и 16 03 05* и као доказ томе важеће
дозволе издате у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009...14/2016):
1) дозволу за сакупљање,
2) дозволу за транспорт,
3) дозволу за складиштење,
4) дозволу за третман.
С обзиром да је предмет Јавне Набавке бр. 8/2016 – Услуге третмана опасног отпада (све три врсте
опасног отпада) за потребе ПУ, уз претходно преузимање отпада од стране понуђача (оператера), да ли је
дозвола за складиштење опасног отпада неопходна, пошто се преузети предметни отпад може третирати
на локацији понуђача (оператера) у мобилном постројењу и након тога трајно збринути?“

Одговор:
Третман отпада регулисан је чланом 37. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010 и 14/2016). Ставом 2. поменутог члана наводи се да постројења и опрема за третман
отпада могу бити стационарна и мобилна, а у ставу 5. истог члана наведено је да министар ближе
прописује врсте отпада које се могу третирати у мобилним постројењима и врсте мобилних постројења за
које се издаје дозвола за третман отпада.
Имајући у виду да предметни правилник још увек није донет те чињеницу да законом нису
прописане врсте отпада које се могу третирати у мобилним постројењима, Наручилац није навео
могућност третитања предметног отпада у мобилном постројењу, стога тражи да Понуђач има све 4
поменуте у конкурсној документацији дозволе за управљање отпадом.
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