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                  Република Србија  

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

              Су IV бр. 22-12/2018-3 

               23.05.2018. године  

                     Б е о г р а д 

 

 

 

 Други основни суд у Београду: 

 

 

Оглашава 

 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ПАПИРА И КАРТОНА 

 

 

 

 Други основни суд у Београду отуђује отпадни папир путем прикупљања писаних 

понуда. 

 

 Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писаних понуда, а 

избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише укупне понуђене 

купопродајне цене по килограму за бели папир и мешани папир и картон. 

 

 Предмет отуђења је: отпадни папир и картон. 

 

Укупна процењена количина на годишњем нивоу износи између 2.000 и 4.000 

килограма. 

 

Почетна купопродајна цена за бели папир износи 7,50 динара без ПДВ-а, а за мешани 

папир и картон износи 4,50 динара без ПДВ-а.  

 

 Уколико два или више понуђача понуде исту цену, поступак ће се окончати 

преговарањем. 

 

 Право учешћа имају сва лица која поседују дозволу за прикупљање, транспорт, 

складиштење, третман и одлагање отпада. Фотокопију наведене дозволе  понуђач  је дужан да 

приложи уз понуду. 

 

             Уколико понуђач не поседује наведене дозволе дужан је да достави фотокопију 

уговора о пословно-техничкој сарадњи са правним или физичким лицем које поседује 

наведене дозволе као и фотокопију тих дозвола. 
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 Писана понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи:                                         

 

- понуђену цену без ПДВ-а по килограму за бели папир  

- понуђену цену без ПДВ-а по килограму за мешани папир и картон  

- фотокопију извода из регистрације привредног субјекта издату од стране Агенције за 

привредне регистре или другог надлежног органа, 

- фотокопију дозволе за прикупљање, транспорт, третман,складиштење и одлагање отпада,  

- назив понуђача, адресу и број телефона. 

 

 Понуда која не садржи све наведене елементе сматраће се непотпуном и неће се узети 

у разматрање. 

 

 Писана понуда се подноси најкасније до 31.05.2018. године до 13:00 часова у 

затвореној коверти на адресу: Други основни суд у Београду, Катанићева број 15, Београд, на 

шалтер пријема. Коверат са понудом мора имати ознаку “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ПАПИРА”, а на полеђини назив понуђача, адресу и број телефона. 

 

 Отварање понуда обавиће се јавно, дана 31.05.2018. године у 13:30 часова, у Другом 

основном суду у Београду, Катанићева број 15, Београд, II спрат, канцеларија број 2102.  

 

            Уколико најприхватљивији понуђач одустане од понуде прихватиће се следећа најбоља 

понуда.  

 Са купцем који понуди највишу укупну цену по килограму за бели папир и мешани 

папир и картон закључиће се уговор који ће се примењивати годину дана од дана закључења. 

 

            Пожељно је да купац, уколико је у могућности, обезбеди посебне кутије у којим ће се 

прикупљати папирни отпад у канцеларијама. 

  

 Прикупљање отпадног папира вршиће се у договору са купцем, а најмање једном 

годишње. 

 

 Купац је дужан да у свему поступа у складу са Законом о управљању отпадом.  

 

 Купац је дужан да цену преузетог отпада уплаћује у целости у року од 15 дана од дана 

преузимања.  

 

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

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

 

 Преузимање ће се вршити у архиви Другог основног суда у Београду на Вилиним 

водама, у улици Бачванска 14 и у улици Катанићева број 15 у Београду. 

 

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

прописима.  

 

 За све додатне информације можете нам се обратити на e-mail uprava@drugi.os.sud.rs 

или путем телефона на бројeвe телефона 011/635-4907 и 064/87-88-423 контакт особа – Тинка 

Павловић. 

 

 

mailto:uprava@drugi.os.sud.rs

