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Сходно члану 63. став 3. 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 мале 

вредности услуга: Услуге поправке и одржавање котлова, по партијама, редни 

број набавке М-2/17, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Јавна набавка мале вредности услуга : Услуге поправке и одржавање котлова, по 

партијама 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Пошто је предвиђена хемијска анализа котловског каменца да ли треба пријавити 

подизвођача за овакву врсту делатности. 

 

ОДГОВОР 1: 

Понуђач је у обавези да пријави подизвођача везано за узорковање и хемијску 

анализу наслага узетих са водене стране топловодних котлова, за одређивање 

потребне одговарајуће технологије хемијског прања (достава извештаја по 

извршеној анализи), уколико исти није овлашћен за обављање наведене врсте 

делатности. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Обзиром да се у конкурсној документацији за Партију 1 на страни 4 наводи да 

понуда обухвата и сакупљање чађи,скинутог талога и осталог материјала и смећа 

у пластичне џакове  и изношење ван котларнице и одвожење на депонију, да ли је 

обавеза Понуђача да изврши категоризацију отпада, односно прибави извештај о 

анализи отпада? 

 

ПИТАЊЕ 3: 

Да ли Понуђач треба да има дозволу за сакупљање и транспорт отпада? 

Напомињемо да, у складу са конкурсном документацијом, а на основу Закона о 

управљању отпадом и Закона о заштити животне средине, неопходно је да 

Понуђач има наведене дозволе, обзиром да чишћењем настаје отпад, а обавеза 

Понуђача на основу конкурсне документације је да тај исти отпад збрине. 

 

ОДГОВОР 2, 3: 

Одговор на наведена питања је дат кроз Измену конкурсне документације, која је 

објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.                                                                                                                  

 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Колика је процењена вредност за ову јавну набавку, по партијама? Ваша обавеза 

је да одговорите, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја, обзиром да на вашем сајту нема тих података. 
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ОДГОВОР 4: 

У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац није у обавези да објави 

процењену вредност предметне јавне набавке. Даље, Наручилац ће поступити у 

складу са чланом  16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја и тражену информацију доставити у законом прописаном  року. 

 

 

 
Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 

  

        

 

Објашњење број: 2                Комисија за јавну набавку 

Датум: 27.04.2017.г. 


