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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: услуга испитивања и коначног збрињавања опасног отпада за потребе Републичког 
фонда за здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за војно здравство, број 
јавне набавке: 404-1-228/16-75 

 
 

             Дана 21.02.2017. године заинтересовано лице се обратило захтевом за додатне информације 
или појашњења у вези поступка јавне набавке услуга испитивања и коначног збрињавања опасног 
отпада за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за 
војно здравство, број јавне набавке: 404-1-228/16-75, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
 

Питање бр. 1:  
 
С обзиром да сте одговорили на наше питање бр. 1 од 17.02.2017. године и да сте навели да 

се у Партији 2. налазе следеће врсте отпада: цитостатици, вакцине, наркотици и амалгами, 
постављамо Вам следећа питања: 

1. Да ли имате тачне/процењене количине, изражене посебно, за ове наведене врсте отпада? 
Цитостатици, вакцине, наркотици и амалгами, се према Закону о опасном отпаду класификују 
посебно у односу на лекове, а самим тим се разликује и цена преузимања и збрињавања за сваку 
наведену врсту отпада. 

 
Одговор бр. 1: 
 
Тачно процењена количина опасног отпада који сте навели у свом питању, а за партију 2 

утврдиће се након мерења на верификованој ваги потенцијалног понуђача као што је наведено у 
конкурсној документацији. 

 
За опасни отпад који се налази на локацији 1: 

 Цитостатици око 2% од укупне количине 
 Наркотици око 1% од укупне количине. 

 
На локацији 2 нема поменутих количина опасног отпада. 
 
За опасни отпад који се налази на локацији 3: 

 Цитостатици око 0.01% од укупне количине 
 Наркотици око 0.5% од укупне количине 
 Амалгами око 0.4% од укупне количине 
 Вакцине око 0.3% од укупне количине. 

 
Питање бр. 2:  
 
2.Да ли се под врстом отпада: вакцине, сматра да оне НИСУ „живе вакцине“ инфективног 

карактера? 
 
Одговор бр. 2: 
 

 Под врстом отпада вакцине сматра се да су оне „живе вакцине“ инфективног карактера. 
 
 
 



 
 Наручилац врши измену на страни 7/47КД, испод табеле Техничке спецификације за Партију 1 
и додаје: 
 

 Партија 2: 
 
 Опасни отпад садржи и цитостатике, наркотике, вакцине и амалегаме и то: 
 
 Локација 1: 

 Цитостатици око 2% од укупне количине 
 Наркотици око 1% од укупне количине. 

 
Локација 2: 

 Нема цитостаика, вакцина, наркотика и амалгама. 
 

Локација 3: 
 Цитостатици око 0.01% од укупне количине 
 Наркотици око 0.5% од укупне количине 
 Амалгами око 0.4% од укупне количине 
 „Живе вакцине“ инфективног карактера око 0.3% од укупне количине. 

 
Опасни отпад не садржи хемикалије, инфективни, ексползивни и радиоактивни отпад. 

 
 
 У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
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Комисија за јавну набавку 
 


