
 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне 

набавке услуга: Збрињавање опасног отпада, редни број набавке M-41/16, 

врши следећу измену Конкурсне документације: 

 

 

 

 

1. На основу питања заинтересованог лица Наручилац врши измену 

Конкурсне документације, тако што мења у поглављу III - ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА део који се односи 

на индексни број отпада - Пестициди са истеклим роком трајања. 

 

 

 

У складу са тим, у прилогу се налази новае измењена страна 4/27. 
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1.  

Пестициди са истеклим роком 

трајања- Преузимање и 

збрињавање отпада.  Мерење 

отпада је обавезно на локацији  

Института за кукуруз „Земун 

Поље“  у присуству лица 

именованог од стране Института 

кг 8.000 

06 13 01* 

16 03 03* 

16 03 05* 

20 01 19* 

течно и 

прашкаст

о 

24080404 

од 

12.08.2014. 

2.  

Амбалажа од средстава за 

заштиту биља - Преузимање и 

збрињавање отпада.  Мерење 

отпада је обавезно на локацији  

Института за кукуруз „Земун 

Поље“  у присуству лица 

именованог од стране Института 

кг 300 

15 01 10* чврсто 23071201 

од 

19.07.2013. 

 
Напомена:  

 

Уписани обим услуга трајног збрињавања опасног отпада, односно количине дате у 

табели могу се мењати у току трајања уговора у зависности од потреба Наручиоца у 

оквиру процењене вредности у плану. 

Извештаје о испитивању отпада и списак лабораторијских хемикалија са количинама 

заинтересована лица могу добити на увид у просторијама Наручиоца у периоду од  

29.08.-02.09.2016.године. Потребно је да лице, које ће доћи на увид, са собом има 

одговарајуће овлашћење, са деловодним бројем и датумом, потписано од стране 

одговорног лица понуђача. Контакт особа је Зоран Думановић, телефон: 064/840-6003.  

 

Опис извршења услуге: 

Одабрани понуђач ће бити у обавези да прузме отпад на основу писаног захтева 

Наручиоца и да са њиме поступа у складу са важећим Законом о управљању отпадом 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), приликом прузимања опасног 

отпада одабрани понуђач и наручилац су у обавези да поступају у складу са 

Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово 

попуњавање (Службени гласник РС, број 114/2013). 

 

Начин спровођења контроле:  

Одабрани понуђач је у обавези да Наручиоцу достави 6 (шести) примерак Документа о 

кретању опасног отпада (део Ц потписан и оверен од стране превозника а део Д 

потписан и оверен од стране примаоца отпада). 

 

Начин преузимања и мерења: 

Одабрани понуђач је у обавези да мерење преузетог отпада изврши на прописано 

овереној колској ваги Наручиоца на основу чега му Наручилац издаје отпремницу и 

вагарску потврду. На основу одваге Наручиоца се попуњава и количина отпада у 

документу о кретању опасног отпада. 

 

Рок вршења услуга:  

Преузимање отпада од наручиоца у року од  10 дана  од  дана пријема захтева. 

 

Место преузимања опасног отпада: 

У седишту наручиоца, адреса: Слободана Бајића 1, 11185 Земун Поље. 
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