
 

 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број:01.5-8-7/2016 

Дана: 16.06.2016 године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС'', број124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку услуга број 8/2016 

- сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом 

за потребе ДЗ „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија доноси  

О Д Л У К У  

 O ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ППБОПЗПП 8/2016 

У складу са чл. 63. Закона, Комисија за јавну набавку врши измене и допуне 

Конкурсне документације за ППБОПЗПП ,број ЈН 8/2016 - набавка услуга – 

сакупљање, транспорт и третман  медицинског отпада са потрошним материјалом,на 

следећи начин: 

- На страни 3 у тачки 5 Став I мења се „Иванчевић Љиљана“  тако да сада гласи 

„др Гајић Зденко и Станковић Ружица“;  

- на страни 4 став 4 мења се „вагама понуђача“  тако да сада гласи „баждареним 
вагама понуђача што потврђују документом о баждарењу код овлашћене установе“ и 
мења се образац техничке спецификацијe у ставу 6 на истој страни додавањем 
спецификације потрошног материјала;  

- на страни  5 у тачки 1.2. додаје се иза тачке 3 тачка 4 и 5 као и на страни 7 у 
ставу 3 додају се тачке 4 и 5, на страни 11 додаје се иза речи „ Мед.отпад“ као и 
на страни 26 иза тачке 8) додају се нове 2 тачке које гласе: 
4)  атест за потрошни материјал за третман опасног медицинског отпада које 
издаје релевантна установа у РС Машински факултет или  друга релевантна 
установа; 
5) Уговор о ангажовању саветника за безбедност у транспорту опасног терета 
и копију његове лиценце - сертификата;  

- мења се образац понуде на страни 22  како је дато у прилогу ове измене у 
тачкама од 1 до 7; 

- на страни 30 обрасца Модела уговора  у члану 1 тачка 1 став 4 и страни 32 члан 
7 став 1 додаје се иза речи „88/10 “  „и 14/16)„; 

- на страни 31 у члану 1 став 2 мења се  реч“дванаестомесечном“ тако да сада 
гласи „ једанаестомесечном“; 

- на страни 31 члан 2 став 1 мења се“ Уговорне стране су сагласне да цена за 
услуге из члана 1 овог Уговора, у складу са усвојеном понудом пружаоца услуга по 
килограму на месечном нивоу износи _______________ динара без ПДВ-а, односно 
___________динара са ПДВ-ом.“ тако да сада гласи „ Уговорена обавеза по овом 
уговору у складу са усвојеном понудом износи _______________динара без 
обрачунатог ПДВ-а, односно ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом“; 
- на страни 31 члан 4 став 1 тачка 3 мења се тако да иза речи односи „ једном 
недељно“ сада гласи „када је температура складиштења отпада код прималац услуга 



 

 

+2 °C до +8 °C најкасније 5 дана, у периоду када је температура складиштења +8 °C 
до +15 °C најдуже 72 сата а када је температура складиштења изнад 15 °C у зимском 
периоду до 48 сати и 24 сата у летњем периоду, сагласно члану 12.Правилника о 
управљању медицинским отпадом („Сл.гласник РС“ бр.78/2010)“ а по потреби и чешће 
о чему ће прималац услуга благовремено обавештавати пружаоца; 
- на страни 31 члан 4 став 1 тачка 4 мења се реч „вагама“ тако да сада гласи“ 
баждареним вагама понуђача што потврђују документом о баждарењу код овлашћене 
установе“ и иза речи „услуге“  додаје се „и да се сачини записник о истом који 
потписују овлашћена лица које је вршило мерење од стране пружаоца услуга  и од 
стране примаоца“; 
- на страни 31 члан 5 став 1 иза речи „Услуге“ додаје се “ са пратећом 
документацијом .  Испостављени рачун, поред обавезних делова рачуна, мора 
садржати и број уговора по коме се услуге извршавају, као и да јединица мере 
исказана на рачуну у потпуности одговара јединици мере исказана у техничкој 
спецификацији која је саставни део овог уговора . Ако рачун не буде садржао све 
наведене делове биће враћен испоручиоцу.“ 
 
Измењене  странице   Конкурсне документације се налазе  у прилогу. 

 
Продужава се рок за подношење понуда  за  24.06.2016. годину до 09:30часова . 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

24.06.2016. године до 09:30часова.  
 
 
 
Поступак отварања понуде ће се обавити дана 24.06.2016 године у просторијама 

Дома здравља Инђија, канцеларија 274, са почетком у 10:00 часова. 
  
 
Обавештење о продужавању рока објавиће се на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 

ИЗМЕЊЕНА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

На страна 3 у тачки 5 Став I 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт – др Гајић Зденко и Станковић Ружица за техничку спецификацију и Врачар 

Анђелка на е - mail адреса javnenabavke@dzindjija.rs Заинтересовано лице може, у писаном облику 

тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуда, и то радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07-14 

часова. Сва питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени. 

 

 страна 3 

 



 

 

 

 

III  ИЗМЕЊЕНА ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

   Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом ће се 

вршити из објеката Дома здравља Инђија и то Централни објекат Дома здравља «Др Милорад М 

Павловић», Инђија, улица Српскоцрквена број 5;      

Врста медицинског отпада који се сакупља и транспортује:  

• инфективни и потенцијално инфективни отпад (газе, завоји контаминирани крвљу и 
телесним течностима, шприцеви без игала, крв за лабораторијске тестове..) 

• отпад од оштрих предмета (игле, скалпели..). 
 Услуга одношења медицинског отпада подразумева и трошкове транспорта из објеката Дома 

здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија на одредишну адресу, као и снабдевање Дома 

здравља Инђија комплетно потребном амбалажом (кесе, контејнери, специјалне налепнице и све 

остало предвиђено Законом и Правилником о управљању медицинским отпадом) у складу са 

дефинисаним потребама. 

 Мерење квантитета медицинског отпада биће учињено на месту преузимања, а пре утовара 

на баждареним вагама понуђача што потврђују документом о баждарењу код овлашћене 

установе уз присуство овлашћеног лица наручиоца и сачињавању записника који потписује 

овлашћено лице које је вршило мерење од стране понуђача и овлашћено лице од стране 

наручиоца.  

 Одношење медицинског отпада: сагласно члану 12.Правилника о управљању медицинским 

отпадом („Сл.гласник РС“ бр.78/2010) .ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Ред.бр. Опис Јед.мере Количина 

1 

 Сакупљање, транспорт и третман  
медицинског отпада  кг 4.767 

2 Кутија за оштре предмете 1л ком 550 

3 Кутија за оштре предмете 3л ком 220 

4 Кутија за оштре предмете 5л ком 550 

5 

Кесе жуте за инфективни отпад 
(550x620/0,04) ком 5.500 

6 

Декларација ,,ОШТРИ ПРЕДМЕТИ/ 
СЛОМЉЕНО СТАКЛО'' 

ком 1.320 

7 

Декларација ,,ИНФЕКТИВНИ ОТПАД'' 

ком 5.500 

8 Жуте канте за отпад – папучаре 10л ком 10 

Наручилац здаржава право да у периоду набавке може мењати количине услуга наведених у 

спецфикацији за +5%. 

У ______________                                                        Понуђач 

Измењена страна 4 

 



 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач.4) Закона- Важеће Решење о 
издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног и 
неопасног отпада на територији Републике Србије и Решење о издавању 
дозволе за третман инфективног медицинског отпада,.; 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  

1) АДР дозвола (минимум за 2 возача)  
2) Доказ о довољном пословном капациту  
3) Доказ о техничком капацитету - минимум 2 комби возила у власништву за 

транспорт медицинског отпада  
4) атест за потрошни материјал за третман опасног медицинског отпада које 

издаје релевантна установа у РС Машински факултет или  друга релевантна 
установа; 

5) Уговор о ангажовању саветника за безбедност у транспорту опасног терета и 
копију његове лиценце - сертификата 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:                                 измењена стр 5 



 

 

 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:   Важеће Решење о издавању 
интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног и неопасног отпада на 
територији Републике Србије и Решење о издавању дозволе за третман 
инфективног медицинског отпада; 

• Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац 
изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.  
 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 Услов из чл. 76. Закона: 
1. АДР дозвола (минимум за 2 возача)  Доказ: Дозвола коју издаје Управа за саобраћај  
2.Доказ о довољном пословном капациту Доказ: Списак референци у последње 2 године 

(вредносни период важи за календарску 2014. и 2015.годину) о пружању услуга које су предмет 
јавне набавке (минимум 10 референтних установа у укупној вредности од минимум 1.000.000,00 
динара)  

3. Доказ о техничком капацитету - минимум 2 комби возила у власништву за транспорт медицинског 
отпада Доказ:Изјава о поседовању неопходног техничког капацитета, као и копије саобраћајних 
дозвола ; 



 

 

4. атест за потрошни материјал за третман опасног медицинског отпада које издаје 
релевантна установа у РС Машински факултет или  друга релевантна установа; Доказ : 
доставити копију; 

5. Уговор о ангажовању саветника за безбедност у транспорту опасног терета и копију 
његове лиценце - сертификата Доказ : доставити копију; 

 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача.   
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 
те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
Напомена:  
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Тачка од 1. до 3.  Закона, доказује се 

достављањем Обрасца број XIII - Изјаве о испуњености услова, којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове. Образац Изјаве 

мора бити попуњен , потписан и оверен печатом од стране понуђача. 



 

 

 
 
 
 
У случају да понуђач достави оверен и потписан Образац XIII - Изјаве о 

испуњености услова није у обавези да доставља оригинал доказе за доказивање 
обавезних услова из члана 75. став 1. Тачка од 1. до 3. Понуђач је једино дужан да 
достави уз Изјаву:  

 

- Важеће Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт 
опасног и неопасног отпада на територији Републике Србије и  

- Решење о издавању дозволе за третман инфективног медицинског отпада  
- АДР дозвола (минимум за 2 возача)  коју издаје Управа за саобраћај;  

- Списак референци у последње 2 године (вредносни период важи за календарску 
2014. и 2015.годину) о пружању услуга које су предмет јавне набавке (минимум 10 
референтних установа у укупној вредности од минимум 1.000.000,00 динара)  

- Изјава о поседовању неопходног техничког капацитета, као и копије саобраћајних 
дозвола ( минимум 2 комбија у власништву за транспорт мед.отпада) ; 

- атест за потрошни материјал за третман опасног медицинског отпада које издаје 
релевантна установа у РС Машински факултет или  друга релевантна установа; 

- Уговор о ангажовању саветника за безбедност у транспорту опасног терета и копију 
његове лиценце - сертификата 

 

Измењена страна 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5)На основу позива за учешће у ППБОПЗПП бр. 8/2016 за Сакупљање, транспорт и третман 

медицинског отпада са потрошним материјалом за потребе Дома здравља Инђија, као овлашћени 

представник понуђача ________________  дајем ПОНУДУ  број ____________ од ___________  

како следи  : 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Ред.бр. Опис Јед.м Количина 

јединична 
цена без 
пдв-а 

јединична 
цена са 
пдв-ом 

укупна цена 
без пдв-а 

укупна цена 
са пдв-ом 

1 

 Сакупљање, транспорт и 
третман  медицинског 
отпада  кг 4.767         

2 Кутија за оштре предмете 1л ком 550         

3 Кутија за оштре предмете 3л ком 220         

4 Кутија за оштре предмете 5л ком 550         

5 

Кесе жуте за инфективни 
отпад (550x620/0,04) ком 5.500         

6 

Декларација ,,ОШТРИ 
ПРЕДМЕТИ/ СЛОМЉЕНО 
СТАКЛО'' ком 1.320         

7 

Декларација ,,ИНФЕКТИВНИ 
ОТПАД'' ком 5.500         

8 

Жуте канте за отпад – 
папучаре 10л ком 10         

УКУПНО 
  
   

 

Наручилац здаржава право да у периоду набавке може мењати количине услуга наведених у 

спецфикацији за +5%. 

Рок плаћања: ___________ дана од дана уредног испостављања фактуре за испоручена добра 

(минимум 60  дана) 

Рок испоруке амбалажног материјала ____________ (максимално 5 дана од дана појединачне 

наруџбине) 

Рок важности понуде:_______дана (минимум 60 дана) 

 

Цена у понуди треба да буде фиксна и изражена у динарима.  
Цене (јединична цена без и са ПДВ-ом, укупна цена без ПДВ-а, укупна цена са ПДВ-ом) уписују се у 
колоне које су предвиђене за наведено у образцу понуде. Цене се исказују у бројевима, није 
потребно уписивати словима. Услуге одношења инфективног отпада подразумева и трошкове 
транспорта из објекта Дома здравља у улици Српскоцрквена број 5  Инђија на одредишну адресу.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 

92.Закона о јавним набавкама. 

Место: 

Датум: 
М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 

Измењена  Страна 22 



 

 

 

XII ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

У складу са достављеним, као заступник Понуђача, дајемо под пуном моралном, кривичном 

и материјалном одговорношћу следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач______________________________________из _________________, 

ул.___________________________,са матичним бројем __________________, ПИБ______________ 

испуњава услове за учешће у поступку јавне  набавке ППБОПЗПП број 8/2016: за јавну набавку 

услуга сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом ,и 

поседује обевезне доказе из члана 75.став 1 од тачке 1. До 4.  И 76. , односно додатне доказе ( 

финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет) Закона да je понуђач: 

1) Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

4) Важеће Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног и 
неопасног отпада на територији Републике Србије и Решење о издавању дозволе за третман 
инфективног медицинског отпада  

5) АДР дозвола (минимум за 2 возача)  Доказ: Дозвола коју издаје Управа за 
саобраћај  
6) Доказ о довољном пословном капациту Доказ: Списак референци у последње 2 
године (вредносни период важи за календарску 2014. и 2015.годину) о пружању услуга које 
су предмет јавне набавке (минимум 10 референтних установа у укупној вредности од 
минимум 1.000.000,00 динара) 
7) Доказ о техничком капацитету - минимум 2 комби возила у власништву за транспорт 
медицинског отпада Доказ:Изјава о поседовању неопходног техничког капацитета, као и 
копије саобраћајних дозвола  
8) атест за потрошни материјал за третман опасног медицинског отпада које издаје 
релевантна установа у РС Машински факултет или  друга релевантна установа доказ: 
Доставити копију; 

9)  Уговор о ангажовању саветника за безбедност у транспорту опасног терета и копију 
његове лиценце – сертификата Доказ : доставити копију; 
 
Понуђач је дужан једино да достави доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона као и додатне услове 
описани у тачкама 5,6,7,8,9. 

 
 

Наручилац задржава право да сагласно чл. 79. ЗЈН изврши проверу испуњености 

услова. 

 

Место и датум:                                              М.П.                               Потпис понуђача: 

______________                                                                 ____________________ 



 

 

 

XV  ИЗМЕЊЕН МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР број 01.5-8-__/2016 

Закључен између: 

1. ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ, 22320 ИНЂИЈА, ул. Српскоцрквена број 5, 
који заступа директор Прим. др сци. мед Васа Петровић  ,  
 Матични број: 08004102,  ПИБ: 101799726  ,  Шифра делатности: 8621,       Tел/факс: 022/510-035,      
(у даљем тексту: прималац услуга) 

       и 

2. ____________________________, из _________________ ул. 
________________________________, кога заступа директор___________________________, 
Матични број: ___________,   ПИБ: _________________, Шифра делатности: _________,  Tелефон 
_______________, факс _______________, (у даљем тексту: пружалац услуга) 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

а) да је прималац услуга, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки од 10.06.2016 

године за набавку услуга сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним 

материјалом ,ознака из општег речника набавки: 90524000 – услуге у вези са  медицинским отпадом, 

спровео ППБОПЗПП број 8/2016;  

б) да је пружалац услуга доставио понуду број___________ од _____________.године, која се налази 

у  прилогу овог Уговора и саставни је део Уговора заведена код наручиоца под бројем 01.5-8-__/2016 

од _-.06.2016 године; 

г) да је прималац услуге на основу понуде пружаоца услуге донео Одлуку о додели уговора  број 

_____________ од ______2016 године и  изабрао пружаоца услуге за сакупљање и транспорт 

медицинског отпада са потрошним материјалом; 

д) да понуђач поседује Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и   транспорт опасног 

отпада на територији РС број _____________________(број решења)  од 

______________________(датум издавања  решења) које је издало Министарство животне средине,   

рударства и просторног планирања РС за период од _____________ до ______________. године 

(уписати датуме од када до када важи решење) и које је саставни део уговора. 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка услуга: сакупљање, транспорт и третман  медицинског отпада 

(инфективног и потенцијално инфективног отпада и отпада од оштрих предмета) са потрошним 

материјалом за потребе Дома здравља Инђија од стране пружаоца услуга, која се састоји од: 

-обуке особља примаоца услуга за правилно разврставање и паковање медицинског отпада; 

-обезбеђивање комплетне амбалаже за сакупљање, разврставање и паковање медицинског отпада; 

-сакупљање медицинског отпада, његов транспорт и уништење, 

а све у складу са Законским прописима- Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/09,  

88/10 и 14/16) (у даљем тексту: Закон) и Правилником о управљању медицинским отпадом („Сл. 

Гласник РС“ бр. 78/10) (у даљем тексту:  Правилник). 

Уговорне стране утврђују да се овим уговарањем обезбеђују потребе примаоца услуга за 

континуираним вршењем услуга из става 1, овог члана у једанаестомесечном периоду, рачунајући 

од дана закључења уговора.  



 

 

  Члан 2.  

Уговорена обавеза по овом уговору у складу са усвојеном понудом износи 

_______________динара без обрачунатог ПДВ-а, односно ____________ динара са обрачунатим 

ПДВ-ом  Цена је фиксна и не може се мењати. 

Члан 3. 

Прималац услуга се обавезује: 

- Да у сваком тренутку, за време трајања уговора, одлаже дефинисани медицински отпад у 
одговарајућу амбалажу за одлагање медицинског отпада, 
- Да припреми и спакује медицински отпад у складу са Законом и Правилником  и омогући 
пружаоцу услуге несметан приступ истом, 
- Да са своје стране, одреди особу која ће бити одговорна за контакт и координацију са 
овлашћеним представником пружаоца услуге, 
- Да потпише попуњен Документ о кретању опасног отпада и један примерак задржи за себе.   

  Члан 4. 

Пружалац услуга се обавезује: 

- Да преузима медицински отпад из објекат Дома здравља Инђија ул.Српскоцрквена број 5; 
- Да обезбеди одговарајуће возило за транспорт отпада, 
- Да медицински отпад из објекта примаоца услуге односи у периоду када је температура 
складиштења отпада код прималац услуга +2 °C до +8 °C најкасније 5 дана, у периоду када је 
температура складиштења +8 °C до +15 °C најдуже 72 сата а када је температура складиштења 
изнад 15 °C у зимском периоду до 48 сати и 24 сата у летњем периоду, сагласно члану 
12.Правилника о управљању медицинским отпадом („Сл.гласник РС“ бр.78/2010)“ а по потреби и 
чешће о чему ће прималац услуга благовремено обавештавати пружаоца и транспортује га до 
установа предвиђених за третирање  истог, 
- Да на својим  баждареним вагама понуђача што потврђују документом о баждарењу код 
овлашћене установе изврши мерење медицинског отпада на месту преузимања, а пре утовара уз 
присуство овлашћеног лица примаоца услуге и да се сачини записник о истом који потписују 
овлашћена лица које је вршило мерење од стране пружаоца услуга  и од стране примаоца, 
- Да преузме потпуну одговорност за медицински отпад, од момента преузимања истог из 
објекта примаоца услуге, 
- Да примаоцу услуге обезбеди комплетну потребну амбалажу предвиђену Законом и 
Правилником  (кесе, контејнери, специјалне налепнице и све остало предвиђено Законом) у периоду 
трајања Уговора, 
- Да потпише попуњен Документ о кретању опасног отпада и један примерак задржи за себе. 

 Члан 5. 

Прималац услуге се обавезује да изврши уплату на рачун пружаоца услуге у року од 

____________дана од дана испостављања фактуре за пружене услуге са пратећом документацијом 

.  Испостављени рачун, поред обавезних делова рачуна, мора садржати и број уговора по коме 

се услуге извршавају, као и да јединица мере исказана на рачуну у потпуности одговара 

јединици мере исказана у техничкој спецификацији која је саставни део овог уговора . Ако 

рачун не буде садржао све наведене делове биће враћен испоручиоцу. 

Попуњен Документ о кретању опасног отпада је пратећа документација уз рачун за плаћање. 

 Члан 6. 

Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора или у року од 5 дана од дана 

потписивања уговора,  достави бланко соло меницу за добро извршење посла,  неопозива, 

безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 10% вредности Уговора, 

којом гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза. 

Рок важности меницe и меничног овлашћење за добро извршење посла је минимум 30 дана дужи 
од дана истека рока на који се уговор закључује ( 11 месеци). 



 

 

Члан 7.  

Пружалац услуге се обавезује да при извршењу Уговора поступа у складу са правилима струке и 

позитивним прописима и да у вези сакупљања и транспорта медицинског отпада изврши све обавезе 

прописане Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 36/2009-

др.закон, 72/2009- др.закон и 43/2011- одлука УС), Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ 

број 36/09, 88/10 и 14/16) и другим важећим позитивним прописима РС. 

 Члан 8. 

Овај уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорене стране и  траје на период од 11  

(једнанаест) месеци односно до утрошка уговорених средстава. 

Обавезе које доспевају у буџетској 2016. години реализоваће се највише до износа средстава која ће 

за ову намену бити одобрена у тој буџетској години 

Члан 9. 

Вишом силом се сматрају догађаји и околности које ометају, спречавају или онемогућавају вршење 

уговорених обавеза, а по својој природи су такве да на њих уговорне стране не могу да утичу како 

би њихово дејство отклонили, умањили или укинули.  

Добављач се не може позивати на ванредне околности које су настале пре потписивања уговора.  

   Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и позитивни прописи који регулишу 

ову материју. 

  Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно, а 

ако то није могуће, надлежан је Привредни  суд у С.Митровици. 

    Члан 12. 

Прималац услуга има право да једнострано раскине Уговор у свако доба и без отказног рока, ако 

Пружалац услуга не буде извршавао обавезе на Уговорени начин. 

    Члан 13. 

Уговор је сачињен у 7 истоветна  примерка, од којих по 2  задржава Пружалац услуга ,а 5 Прималац. 

 

ПРУЖАЛАЦ  УСЛУГА                                                                ПРИМАЛАЦ УСЛУГА    

_______________________                                           ______________________ 

                                                                     Прим.мр сци.др Васа Петровић     

 

НАПОМЕНА:Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Модел уговора  потписати и оверити печатом. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке. 
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