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ПРЕДМЕТ : Питања и одговори бр. 1  конкурсне документације за јавну продају 

расходованих основних средстава- железничких возила – теретних кола и кола за 

посебне железничке намене, путем прикупљања затворених понуда (02/2021 П) 

 

 

Питање бр.1 

 

На страни 10. конкурсне документације, у делу 3.2. под в) наведено је следеће: "Да 

понуђач или подизвођач поседује Решење о издавању дозволе за третман - поновно 

искоришћење (операција Р4 рециклирање и прерада метала и једињења метала) на 

локацији оператера издату од стране надлежног органа, или поседује важећи уговор о 

пословно - техничкој сарадњи са оператером регистрованим за третман - поновно 

искоришћење (операција Р4) предметне врсте отпада. 

 

Како смо заинтересовани за учешће у јавној продаји расходованих железничких возила 

(02/2021П) молимо за појашњење термина "на локацији оператера". Наиме, да ли то значи 

да понуђач и подизвођач кога ангажује, а који поседује дозволу за третман у оквиру које 

је садржана операција поновног искоришћења, морају бити регистровани на истој 

локацији и да ли то значи да дозволе морају бити издате од стране истог надлежног органа? 

 

Одговор бр. 1 

 

На локацији оператера подразумева да се операција Р4 врши на локацији која је наведена 

у важећој дозволи за поновно искоришћење издате од стране надлежне институције. 

 

Питање бр. 2 

 

У конкурсној документацији под тачком 3.2. под в) навели сте да понуђач или подизвођач 

мора да поседује Решење о издавању дозволе за третман - поновно искоришћење 

(операција Р4 рециклирање и прерада метала и једињења метала) на локацији оператера 

издату од стране надлежног органа, или поседује важећи уговор о пословно - техничкој 

сарадњи са оператером регистрованим за третман. 

Наше питање гласи:“Да ли је довољно да само оператер сакупљања и транспорта у својој 

дозволи поседује наведени индексни број 160106 и уговор са оператером за складиштење 

и третман – поновно искоришћење или мора наведени индексни број да поседује и 

оператер за складиштење и поновно искоришћење у својој дозволи, с обзиром да вагони 

као возила након резања на комаде постају гвожђе погодно за ливницу“? 

 

 



 

 

Одговор бр. 2 

 

Неопходно је да сви оператери у процесу управљања предментим отпадом (сакупљање, 

транспорт и третман-поновно искоришћење) поседују важеће дозволе издату од 

надлежне институције у којој се наводи индексни број 16 01 06. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


