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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 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 17.02.2017. 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:  
 
Поштовани, 
 
С обзиром да је у распису назначено да не постоји могућност обиласка локација за Партију 2., 

молимо Вас да нам одговорите на следећа питања: 
 
1.С обзиром да отпадне лекове са истеклим роком, који су везани за Министарство Одбране – 

Управу за Војно здравство (на локацији: Миљаковачка бб, Раковица – Београд; Милана Благојевића 
Шпанца бр. 21, Београд; Лубићка бб, Горњи Милановац), није могуће видети на поменутим 
локацијама и како не постоји спецификација за исте, да ли се подразумева да у предметним лековима 
нема цитостатика, вакцина, наркотика, хемикалија, инфективног, експлозивног, радиоактивног отпада 
и амалгама, јер те врсте отпада не спадају у предмет понуде и не спадају у исту врсту отпада који је 
предмет тендера? 

 
Одговор бр. 1: 
 

  У предметним лековима има цитостатика, вакцина, наркотика и амалгама. Осталог наведеног 
опасног отпада нема. 
 

Питање бр. 2:  
 
  2.С обзиром да није дозвољен преглед предметног отпада – Партија 2, - да ли је паковање 
опасног отпада обавеза корисника услуге према упутствима понуђача? 
 

Одговор бр. 2: 
 
Паковање опасног отпада није обавеза корисника услуге према упутству понуђача, већ исту 

врши понуђач приликом преузимања. 
 

Питање бр. 3:  
 
3.Такође, да ли цена обухвата паковање предметног опасног отпада за Партију 2., или само 

утовар како је тражено у тендеру? 
 
Одговор бр. 3: 
 
 



 
Цена обухавата и паковање предметног опасног отпада. 
 
Питање бр. 4:  
 

 4.Да ли се при паковању отпада рачуна бруто маса отпада са палетама и амбалажом за 
паковање, јер бруто маса отпада је маса која се доставља Агенцији за заштиту животне средине? 

 
Одговор бр. 4: 
 
При паковању се рачуна бруто маса са амбалажом, али без палете. 
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