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Питање бр.1 

У случају када заинтересовано лице поседује Решење о издавању дозволе за складиштење 

И третман у којој се налазе подаци о дозволи за складиштење отпада који је предмет јавног 

позива, а Решење има више од 50 страна да ли је у складу са текстом Јавног позива 

прихватљиво доставити оверене копије одређених страница на којима се наводи да 

оператер поседује дозволу за складиштење отпада који је предмет Јавног позива (уз 

доставу обичне фотокопије целог решења) или копију са изјавом подносиоца да је 

фотокопија верна оригиналу? 
  

Одговор бр. 1 

Комисија ће прихватити Оригинал решења дозвола или оверене копије од стране јавног 

бележника прве стране дозволе, важност дозволе и странице на којима се наводи да 

оператери поседују дозволу за сакупљање, транспорт и складиштење отпада који је 

предмет Јавног позива уз доставу обичне фотокопије целог решења. 

 

Питање бр. 2 

Када понуду подноси група понуђача од 2 учесника (којима је у споразуму одређено да 

сваки учесник учествује са уделом у висини 50% понуђене цене) да ли је прихватљиво да 

писмо о намерама буде предато од стране оба учесника тако да се банка сваког од учесника 

обавезује да ће издати гаранцију на износ у висини 5% понуђене цене? 

 

Одговор бр. 2 

Писмо о намерама пословне банке о издавању Банкарске гаранције – доставља носилац 

посла, потписник Уговора. 

 

Питање бр. 3 

Приликом доказивања о неопходним пословним капацитетима да ли је неопходно да сваки 

од учесника достави списак уговора са  вредношћу на који су закључени, а који је у висини 

почетне продајне цене, или је прихватљиво да сваки од учесника достави списак а да збир 

вредности уговора са списка једног И списка другог понуђача буде у висини почетне 

продајне цене 

 

Одговор бр. 3 

Приликом подношења заједничке понуде, пословни капацитет се може доказати збирно, 

достављањем списка уговора учесника у заједничкој понуди чија укупна вредност мора 

бити најмање у вредности почетне продајне цене. 

 



 

 

 

 

 

 

Питање бр. 4 

Да ли наше предузеће које није регистровано за промет И прераду отпада може 

учествовати на јавној продаји као Подносилац понуде ако у Прилогу 7 који се налази у 

Конкурсној документацији унесе податке правног лица учесника заједничке понуде које 

је регистровано за промет И прераду отпада? 

У случају да можемо бити подносиоци пријаве да ли може само наше предузеће уплатити 

целокупан износ депозита од 50%. 

Ако наше предузеће не може бити Подносилац понуде јер није регистровано за промет И 

прераду отпада, односно ако Подносилац једино може бити регистровано лице за вршење 

истог а ми се можемо појавити само као учесник заједничке понуде прилог .7 Конкурсне 

документације да ли у том случају као учесник прилога 7. можемо уплатити целокупан 

износ депозита од 50% или то мора извршити Подносилац у овом случају правно лице које 

је регистровано за промет и прераду 

 

Одговор бр. 4 

Са становишта Закона о управљању отпадом битно је да онај ко врши сакупљање, 

транспорт и складиштење предметног отпада има важећу дозволу.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


