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Бр:  01-39/14 

Датум,29.08.2016. године 

 

 Оглашава  

КУПОПРОДАЈУ  ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ИЗЛУЧEНОГ  

БЕЗВРЕДНОГ РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА  

(број 01/2016)  

 

Универзитет у Новом Саду продаје излучeни безвредни регистратурски материјал – 

стари папир.  

Поступак продаје спровешће се путем прикупљања писаних понуда,а избор 

најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене 

јединствене цене по комаду.  

Предмет продаја излучeни безвредни регистратурски материјал – стари папир.  

  

Укупна процењена количина износи цца. 2500 килограма.  

 

Уколико два понуђача понуде исту цену поступак ће се наставити путем јавне 

лицитације.  

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ 

- Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена . 

-Цене у понуди дати по кг. на паритету адреса продавца, без ПДВ-а, који ће бити 

накнадно обрачунат. 

- Купац купује робу из спецификације у виђеном стању, на основу свог мишљења и 

процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје 

робе. 

- Увид у стање робе из спецификације могуће је извршити на адреси: Универзитет у 

Новом Саду, 21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1, сваког радног дана од 09-14 

часова. 

- Количина прузете робе из спецификације одређује се мерењем на колској ваги 

продавца и овако измерене количине су једино меродавне. 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ 

- Купци морају поседовати прописану документацију  предвиђену чланом 59 Закона о 

управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10). 

 



којом се дефинише обавеза лица које се бави управљањем отпада, да поседује дозволе 

за: сакупљање, транспорт или третман отпада у зависности од делатноти коју обавља  а 

која може бити издата као појединачна дозвола или  за обављање више делатности 

управљања отпадом  као једна интгрална дозвола.   

Уколико купци немају дозволе за сакупљање, транспорт или третман наведене врсте 

отпада, морају обезбедити уговоре са фирмама које имају ове дозволе. Све поменуте 

дозволе издаје Министарство задужено за заштити животне средине, у складу са 

Законом о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10). 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

- Рок за подношење писаних понуда, је 8 (oсам) дана од дана објављивања јавног 

позива на сајту Универзитета у Новом Саду  до 13,00 часова.  

 

Писaна понуда на меморандуму фирме треба да садржи понуђену јединствену цену по 

килограму, назив понуђача, адресу и број телефона.  

 

Упоређивање понуда обавиће се јавно, дана  06.09.2016. године у 13.30 часова у 

згради Универзитета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, у канцеларији брoj II-

15. 

- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује 

ову продају. 

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, 

ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 

- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног 

обавештења о избору његове понуде као најповољније закључи купопродајни уговор са 

продавцем. 

- Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења 

купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим 

ПДВ-ом, на рачун продавца. 

- Уговор се закључује једнократно. 

Купац је дужан да у року од два дана од позива овлашћеног лица наручиоца преузме 

стари папир при чему је у обавези да обезбеди документ о кретању отпада.  

Преузимање ће се вршити на следећој локацији Универзитет у Новом Саду, Др Зорана 

Ђинђића 1, Нови Сад.  

 

Трошкове преузимања и транспорта сноси купац, као и јавне дажбине према важећим 

прописима.  

- Особе за контакт : Јован Јоковић, тел. 021/4852010 , е-mail: Jovan.jokovic@uns.ac.rs;   

 



 Излучени регистраторски материјал: 

 

 

 



 


