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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, 

Ослобођења 26 

шифра: ОП-12/2018 

 

 

Наручилац је дана 29.06.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације 

за јавну набавку радова – радови на објекту Дома културе у Руменки, Ослобођења 26, 

шифра: ОП-12/2018. 

 

Питање 1: „Да ли се за позицију тражи да се у тендерској документацији 

приложи сертификат за управљање опасним отпадом?“ 

Питање 2: „Да ли се тражи доказ о рециклажи у самом поступку збрињавања 

опасног отпада?“ 

Питање 3: „Позиција 11.3 Подне облоге: Да ли позиција подразумецва израду 

(нивелисање) подлоге самолив подовима или изравнавање подовилом или сличном 

масом, или је то посебна позиција?“ 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 02.07.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1: Да, уз све захтеване доказе, потребно је приложити и фотокопију 

Решења Министарства заштите животне средине, надлежног органа Аутономне 

покрајине Војводине (Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту 

животне средине) или Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада, 

као доказ да понуђач поседује дозволу (појединачну или интегрисану) за сакупљање и 

транспорт отпада који садржи азбест.  

Наручилац ће начинити измене конкурсне документације у делу IV   УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 1. УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА и то тако што ће се као обавезан, додати услов: „Да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке“, односно, 

дозволу за сакупљање и транспорт отпада (грађевинског материјала који садржи 

азбест). 



Одговор 2: Да, потребно је приложити доказ о рециклажи у самом поступку 

збрињавања опасног отпада.  

У вези са тим, Наручилац ће сачинити допуну конкурсне документације у 

деловима: III СПЕЦИФИКАЦИЈА, тачка 1.1.5. Пажљива демонтажа кровног 

покривача-азбест цементни валовити салонит са свих кровних површина, делимична 

демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.), и VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 

ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (ПРЕДМЕР РАДОВА), 

тачка 1.1.5. Пажљива демонтажа кровног покривача-азбест цементни валовити салонит 

са свих кровних површина, делимична демонтажа подконструкције (летве, даске и сл.). 

Одговор 3: У цену постављања подне облоге од винила (позиција 11.3.) 

потребно је урачунати неопходну предрадњу и потребан материјал како би се 

поставила подна облога од винила. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-12/2018 

 


