
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-67/2017-12/9 

Датум: 25. август 2017. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- доградња зграде Основног суда у Аранђеловцу - 

редни број 26/2017 

 

 

на писане захтеве заинтересованих лица, упућене путем електронске поште дана 

24. августа 2017. године у 07.21 сати и у 11.37 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У Обрасцу структуре цене, у опису позиције 13-01 предвиђена је набавка и 

постављање ламинатног храстовог паркета d=2,4cm на претходно припремљену 

подлогу за паркет. Обрачунава се по m2 готовог лакираног паркета заједно са 

обимним профилисаним храстовим лајснама. Траженог ламинатног паркета 

d=2,4cm нема у набавци, те вас молимо за информацију о томе на који се тачно 

паркет мисли. 

 

1. Одговор Комисије: 

Учињена је грешка приликом дефинисања наведене подлоге, те исправно треба да 

стоји: „Ламинат 8mm класа мин. 31 у дезену према избору наручиоца“.  

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У Обрасцу структуре цене, у опису позиције 01-01 наведен је кровни покривач од 

салонит плоча. Након обиласка локације и увида у предметни објекат може се 

констатовати да су салонит плоче азбестног састава. У смислу Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту 

опасне робе („Службени лист РС“, број 104/16) и Правилника о начину 

складиштења, паковању и обележавању опасног отпада („Службени гласник РС“, 

број 92/10), грађевински материјал који у свом саставу садржи азбест сматра се 

опасним отпадом (индексни број „17 06 05* - грађевински материјал који садржи 

азбест“ из Каталога отпада), те су за манипулацију њиме (транспорт, складиштење, 



третман и одлагање) задужена предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту 

животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 

На који начин ће комисија за јавну набавку да утврди способност понуђача да 

реализује предметну позицију, посебно имајући у виду цитиране законе и 

правилник? 

 

2. Одговор Комисије: 

Комисија за јавну набавку прихвата примедбу заинтересованог лица, и у складу са 

тим врши допуну Конкурсне документације у смислу додавања обавезног услова за 

учешће у виду важеће дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење опасног 

отпада – грађевински материјали који садрже азбест (17 06 05* из Каталога отпада). 

Овај услов за учешће понуђач може да испуни сам, или његову испуњеност може 

да докаже преко члана групе понуђача или преко подизвођача којем је поверио овај 

део посла. Испуњеност овог услова се не може доказивати путем уговора о 

пословно-техничкој сарадњи, већ лице које има поменуту дозволу мора да наступи 

у својству понуђача, члана групе понуђача или подизвођача. 

Увидом у податке на интернет страници Агенције за заштиту животне средине 

(www.sepa.gov.rs) у одељку Национални регистар извора загађивања, у делу 

Дозволе за управљање отпадом, Комисија за јавну набавку је констатовала да 

дозволу за сакупљање, транспорт и складиштење опасног отпада – грађевинских 

материјала који садрже азбест (17 06 05* из Каталога отпада) има десет оператера 

који послују на територији Републике Србије. 

 

 

Напомене: 

Измена и допуна Конкурсне документације, као и њен пречишћен текст могу бити 

преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице наручиоца. 

С обзиром на то да наручилац мења Конкурсну документацију мање од осам дана 

пре истека рока за подношење понуда, наручилац је продужио рок за подношење 

понуда, о чему обавештење може бити преузето са Портала јавних набавки и са 

интернет странице наручиоца. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Жељка Дрчелић, правник 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

http://www.sepa.gov.rs/

