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Број: 14 –13/18 – 1 

Датум: 19.12.2018. 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављенa питања 

 

Дана 17.12.2018. године електронским путем потенцијални понуђач упутиo je наручиоцу 

захтев за додатним појашњењeм, заводни број наручиоца 2848: 

 

,,Поштовани, 

 

Везано за конкурсну документацију у ЈН бр. 14-13/18 -  Средства за одржавање хигијене, 

молимо Вас за додатним појашњењем конкурсне документације везано за  партију 5 – Опрема 

за складиштење медицинског отпада. 

Наш приговор се, пре свега, односи на то што сте у предметној партији за ставку 1 навели 

прецизну димензију контејнера од 1Л ( по ширини и висини ) иако то није у складу са  

стандардима везаним за амбалажу за медицински отпад и Правилником о управљању 

медицинским отпадом где се контејнери за медицински отпад дефинишу искључиво по 

запремини. 

Дефинисањем контејнера по наведеним  димензијама директно се крши Закон о јавним 

набавкама ( пре свега чл. 10 ЗЈН ) пошто на тај начин фаворизујете, односно упућујете на 

тачно одређеног понуђача. Зашто за Вашу установу не би био рецимо прихватљив и контејнер 

V=1Л укупне висине 180 мм? 

С тим у вези, захтевамо да из Конкурсне документације уклоните дефинисање димензија за 

контејнер за медицински отпад V=1Л како бисте обезбедили учествовање свим понуђачима 

који испуњавају обавезне и додатне услове који су у складу са законом. 

Контејнери за медицински отпад ( инфективни, цитоксични и хемијски и фармацеутски) 

морају бити усклађени, између осталог, и са  Законом о транспорту опасне робе ( Сл. гласник 

РС 83/2018 ) којим се захтева да сви учесници у транспорту опасних материја  

(произвођач амбалаже, оператер, директни корисник) користе искључиво амбалажу која  

испуњава све захтеве који су законом предвиђени за ову врсту робе. 

Други захтев се односи на то што сте конкурсном документцијом у оквиру прилога 5.1 за 

партију 5 навели за обе запремине контејнера да буду усаглашени са УН и БС стандардима, 

али нисте нигде у оквиру конкурсне документације навели којим документима и на који 

начин се то доказује.  

 

С обзиром на то да подлежу посебној регулативи јер су у питању добра у која се одлаже 

опасан отпад, неопходно је да контејнери за медицински отпад поседују Извештаје о 

испитивању од стране акредитоване лабораторије која је овлашћена за испитивање ових 

посуда. На основу ових Извештаја се у оквиру Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре доноси Решење којим се одобрава одређени тип амбалаже. У том Решењу се 

онда наводи са којим стандардима су контејнери усаглашени и наведен је УН код за сваку 

запремину контејнера ( као најважнији доказ који гарантује квалитет и безбедност амбалаже ). 

Дом здравља „Краљево“ 

Краљево 
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С тим у вези, сматрамо да би требало као додатни услов који понуђачи треба да испуне да 

захтевате да се доставе и  Извештаји овлашћене (акредитоване) лабораторије за испитивање 

амбалаже за медицински отпад. У супротном остављате могућност да Вам буде понуђена 

амбалажа неодговарајућег квалитета која није, као што смо већ навели, усаглашена са 

законском регулативом .“ 

 

  

Одговор  наручиоца гласи: 

-  Наручилац ће изменити конкурсну документацију и продужити рок за доставу понуде. 

 

      

 

 

 

       СТРУЧНА КОМИСИЈА 


