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        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуге систематског сузбијања комараца на територији Града 
Кикинда, доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
Питање 1: Поштовани, молимо Вас да нам појасните следеће:  

Kод додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у погледу техничког капацитет тражите 1 

специјално возило за транспорт хемикалија и опасних материја. 

Да ли се овде мисли на возила са АДР дозволом или је реч о возило које само посебно обележено за 

транспорт хемикалија и опасних материја? 

 

Ако је реч о возилу са АДР дозволом  напомињемо да постоји следеће Обавештење у вези сертификата 

за возило од 23.07.2014.године које гласи:  

" Закон о транспорту опасног терета (Службени гласник РС, бр.88/2010) чланом 38. утврђује услове за 

возила којим учесник може транспортовати опасан терет, међу којима је и важећи сертификат о 

одобрењу опасног терета. Према АДР 2013, поглавље 9.1, сертификат се издаје за тип возила ЕX ИИ, 

ЕX ИИИ, ФЛ, АТ, ОX или МЕМУ. 

Обзиром на захтеве за поседовањем сертификата за возило које није ЕX ИИ, ЕX ИИИ, ФЛ, АТ ОX или 

МЕМУ, а који се стављају пред превознике, обавештавамо заинтересоване да такав захтев нема 

утемељење у прописима. 

Управа за транспорт опасног терета". 

 

Такође постоји и тумачење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструкуре по питању АДР  

дозвола где је наведено: "АКО ВАШЕ ВОЗИЛО НИЈЕ НАМЕЊЕНО ЗА ТРАНСПОРТ 

ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА И ПРЕДМЕТА КЛАСЕ 1. ОДНОСНО ВОЗИЛО НАМЕЊЕМО ЗА 

ТРАНСПОРТ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ, ГАСОВА, КОНТЕЈНЕР-ЦИСТЕРНИ, ВОДОНИК-

ПЕРОКСИДА ИЛИ ВОЗИЛО-МОБИЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ИЗРАДУ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА, 

ОНДА ВАМ НЕ ТРЕБА АДР ОДОБРЊЕ ЗА ВОЗИЛО". 

 

Одговор: Сходно Вашем питању биће извршена измена конкурсне документације. 
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                                  Маја Пилиповић с.р. 

                                                                       

 


