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Предмет: Објашњење у вези конкурсне документације за јавну набавку 

услугеремонта ZF мењача (ZF 4WG-65II) са машине 08-32 бр. 2276 са набавком и 

уградњом делова, ремонт преносника снаге са машине 09-32CSM бр. 2288 и 

ремонта мењача AK 6-80 са бирачем брзине са машине 08-32 бр. 2089 и ремонта 

бирача брзине са машине 07-32 бр. 1810, у преговарачком поступку са 

објављивањем позива по партијама број 22/2014:  

 

Питање бр.1:  

У конкурсној документацији се тражи да при достављању понуде оверимо и 

потпишемо Образац 7-“Изјава о поштовању обавеза”, везано за важеће прописе о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада,као и заштити животне средине. 

Јасно нам је да су недвосмислено у питању прописи о “Закон о безбедности и здравље 

на раду” ( Сл.гл.Рс. бр. 101/2005), “Закон о раду” (Сл.гл.Рс. бр. 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013 и  75/2014), као и “Закон о управљању отпадом” (Сл.гл.Рс. бр. 36/2009  

и  88/2010). 

Ми, као фирма,  дефинитивно имамо по закону све што је потребно, а то је: 

1) Документ за безбедан и здрав рад 

2) Акт о процени ризика 

3) Лице за безбедност и здравље на раду 

4) Потврда да су запослени  оспособљени за здрав и безбедан рад 

5) Адекватне евиденције 

6) Уговори о раду 

7) План управљања отпадом и одговорна лица 

8) Класификација отпада 

9) Евиденција о отпаду који се предаје и одлазе 

10) Извештај о испитивању отпада, одлагању отпада 

11) Предавање отпада одговорним лицима 

12) Поседовање документа о кретању отпада 

 

Молимо Вас да нам потврдите да је све претходно наведено оно што Ви  тражите за 

оверу изјаве о поштовању наведених обавеза- Образац бр.7. 

Као најбитније од свега јесте управљање посебним токовима отпада (отпаде уља по 

члану 48, отпаде од електронских и електричних производа по члану 50, Закона 36/2009 

и 88/2010. 

У конкурсној документацији није наведено да ли ћемо ми, након извршеног ремонта, 

отпад вратити вама или управљати са њим на начин предвиђен Законом. 

Све ово сто смо навели је предвиђено Законом  горе поменутим, а у вези са вашим 

захтевом да Вам се изда изјава да постујемо прописе о заштити животне средине, те 



Вас молим да нам одговорите на питање- шта се ради са отпадом након ремонта, јер у 

варијанти да Ви узимате отпад, бићете Ви у обавези да нам доставите документа о 

кретању и збрињавању отпада или ако ми збрињавамо отпад, онда смо ми дужни да 

Вам доставимо документа о кретању и збрињавању отпада. 

 

Одговор:  

Збрињавање отпада уља након ремонта је обавеза Извршиоца услуге, а старе, 

неисправне делове, који су замењени новим, Извршилац враћа Наручиоцу услуге. 

 

Питање бр.2:  

Да ли је за Партију 1 неопходно да се уз понуду достави гаранција банке за озбиљност 

понуде и писмо о намерама да ћемо Вам у моменту закључења уговора доставити 

гаранцију за добро извршење посла? 

 

Одговор:  

Да. 

 

Питање бр.3:  

Да ли је за Партију 2 и 3 неопходно да се достави меница као средство обезбеђења за 

озбиљност понуде са меничним овлашћењем на 5% вредности понуде без ПДВ-а и 

Изјава на нашем меморандуму да ћемо Вам у моменту закључења уговора доставити 

гаранцију за добро извршење посла? 

 

Одговор: 

Да. 

 

 

                                                                                                Председник Комисије 

 

 __________________________ 

                                                                                                Иван Евтов, дипл.ек.ср 

                                                  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


