
 

 

                                                                                                                                           

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 

Комисија за јавну набавку мале вредности 

Број: IV 04-404-2/6-2018 

Датум: 19.03.2018. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку услуге уклањања и  

                     предаје опасног отпада са територије општине Нови Бечеј овлашћеном оператеру,  

                     ЈН број IV 04-404-2/6-2018 

 

Комисија Наручиоца образована за спровођење поступка јавне набавке мале вредности за набавку 

услуге уклањања и предаје опасног отпада са територије општине Нови Бечеј овлашћеном оператеру, 

ЈН број IV 04-404-2/6-2018,  је дана 16.03.2018. године примила два захтева заинтересованих лица - 

потенцијалних понуђача за додатним информацијама или појашњењима предметне Конкурсне 

документације, са идентичним питањима, те у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, и даје одговор на постављенa питањa: 

 

Питање бр. 1: 

„- ДА ЛИ АДР САВЕТНИЦИ МОГУ ДА БУДУ АНГАЖОВАНИ КАО ПРАВНА ЛИЦА ИЛИ 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ?“ 

 

Комисија Наручиоца је одредила да понуђач треба да испуни услов „Да понуђач у моменту 

подношења понуде има у радном односу (у складу са Законом о раду) најмање 2 (два) сертификована 

АДР сигурносна саветника“, што доказује достављањем међународних или домаћих сертификата за 

најмање 2 (два) сертификована АДР сигурносна саветника, која су код понуђача у радном односу на 

неодређено или одређено време и са којима има закључене уговоре о раду, односно понуђач не може 

ангажовати правна лица и предузетнике као АДР саветнике. 

 

 

Питање бр. 2: 

„- ДА ЛИ РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА ОД 10 ДАНА МОЖЕ БИТИ ПРОДУЖЕН, ЈЕР СЕ 

ИЗВЕШТАЈИ О ИСПИТИВАЊУ ОТПАДА УГЛАВНОМ ЧЕКАЈУ ДУЖЕ ОД 10 ДАНА?“ 

 

Одговор:  

Комисија Наручиоца сматра да је постављени захтев у погледу рока извршења услуге – да не може 

бити дужи од 10 дана рачунајући од дана закључења уговора, оптимални рок у коме се предметна 

услуга може извршити, те се наведени рок неће мењати.   

 

 

Наведене Одговоре на питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку услуге уклањања и 

предаје опасног отпада са територије општине Нови Бечеј овлашћеном оператеру, ЈН број IV 04-404-

2/6-2018, Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити на Порталу ЈН и 

интернет страници Наручиоца. 

Председник Комисије: 

__________________ 

Жива Неатница, дипл. инг. 

 


