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На основу Одлуке о  расписивању јавног позива за прикупљању понуда за откуп, транспорт и 
збрињавање неопасног отпада, број 5/17/687 од 13.04.2017. године,  Институт за онкологију 
Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, под деловодним бројем 5/17/689 од  
13.04.2016. године  објављује 
 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда за откуп, транспорт и збрињавање неопасног отпада 

 
Предмет продаје је неопасан отпад – оловни контејнери.  
 
Тежина једног оловног контејнера је 5,2 кг. Укупна количина оловних контејнера је 450 
комада. 
 
На основу Извештаја о мерењу јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућег зрачења 
извршеног на Институт за онкологију Војводине од стране Природно математичког 
факултета, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање 
радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, број Д-92956/17 од 
11.04.2017. године, није констатована радиоактивна контаминација контролисаних оловних 
контејнера. 
 
Купац ће оловне контејнере преузимати у просторијама седишта Продавца, сукцесивно, по 
пријему писменог позива Продавца, у периоду од шест месеци од дана закључења уговора.  
Купац је дужан да преузме отпад у року од најдуже пет дана од дана пријема позива 
Продавца. 
 
Јединица мере у којој ће Продавац продавати, а купац преузимати и плаћати оловне 
контејнере, је килограм. 
 
Купац је дужан да плаћање оловних контејнера изврши авансно, а након мерења и 
преузимања оловних контејнера ће се извршити коначан обрачун. 
 
За реализацију уговора, Купац је дужан да обезбеди: 
- вагу за мерење оловних контејнера,  која поседује атест; 
- возила за транспорт оловних контејнера,  
- кадровски и технички капацитет за преузимање и утовар оловних контејнера. 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена по јединици  мере. 
Податак се уноси у Документ број 2 – Образац понуде, табела 2.2.  
 
Уколико у току реализације уговора  о купопродаји неопасног отпада дође до промене 
тржишних цена за отпад који је предмет уговора,  за ± 5% у односу на дан када је закључен 
уговор, Продавац и Купац ће извршити усклађивање уговорене цене закључивањем анекса 
уговора. 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија 

Тел: + 381 21 480 5500 ● хттп://www.онк.нс.ац.рс ● Фаx: + 381 21 661 3741 

                                                                                                                                                                                                              страна 2 од 6 
 

 

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, Продавац ће предност дати 
понуди оног купца који понуди краћи рок преузимања који не може бити дужи од  пет дана 
од дана пријема позива Продавца. 

Власништво Продавца над отпадом престаје преузимањем истог од стране купца и предајом 
одговарајуће копије документа о кретању отпада из члана 45. Закона о управљању отпадом 
(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016).  
 
 
Обавезни услови за учествовање: 

1. Право учешћа имају сва правна лица и предузетници регистровани за промет, 
складиштење и/или прераду неопасног  отпада који испуњавају услове одређене 
Законом о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016). 
Испуњеност се доказује Интегралном дозволом за управљање наведеном врстом 
отпада (сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање) са  индексним 
бројевима отпада према Каталогу отпада: 17 04 03* и/или15 01 04*,  издате од 
стране надлежне институције. Уколико купци немају дозволе за складиштење, 
третман и одлагање наведеном врстом отпада, морају обезбедити уговоре са фирмама 
које имају ове дозволе; 

 
2. Купац мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар. Испуњеност се доказује Изводом из Агенције за привредне регистре; 
 
Као доказ да испуњава горе наведене обавезне услове, купац је дужан да достави фотокопије 
докумената. Продавац задржава право да од купца тражи на увид, оригинална документа. 
 
Купац је дужан да приложи: 
 
- Попуњен, потписан и печатом оверен документ број 1- подаци о купцу 

 
- Попуњен, потписан и печатом оверен документ број 2 – образац понуде 

 
- Попуњен, потписан и печатом оверен документ број 3 – изјава о прихватању услова из 

позива 
 

- Фотокопије докумената којима доказује испуњавање обавезних услова 
 
Купац је у обавези да документе број 1-3 у потпуности попуни, овери печатом и потпише, а 
које преузима путем  емаила:  nikic.dragana@onk.ns.ac.rs.  
Уколико Купац Понуду не потпише или не овери, Понуда неће бити узета у разматрање. 
 
Рок за подношење понуда, је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива  на  интернет 
страници Институтa за онкологију Војводине.  
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Отварање понуда  ће бити обављено последњег дана истека рока за подношење понуда у 
12,00 часова.  

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета након анализе понуда од стране комисије 
Продавца, у оквирном року од 30 дана од дана отварања понуда, о чему ће Купци бити 
обавештени писаним путем од стране Продавца. 

Понуде са пратећом документацијом, подносе се препорученом пошиљком или лично,  у 
затвореној коверти са натписом „ НЕ ОТВРАТИ  - ПОНУДА ЗА ОТКУП, ТРАНСПОРТ И 
ЗБРИЊАВАЊЕ  НЕОПАСНОГ ОТПАДА“, на адресу Институт за онкологију Војводине, 
21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4. 

Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову 
продају. 

За додатна питања обратите се писаним путем на адресу: Институт за онкологију Војводине, 
Одсек за послове набавке, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, Србија, или на 
електронску адресу: nikic.dragana@onk.ns.ac.rs.  
 
Овај Позив ће се објавити  на  интернет страници Институтa за онкологију Војводине 
(www.onk.ns.ac.rs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија 

Тел: + 381 21 480 5500 ● хттп://www.онк.нс.ац.рс ● Фаx: + 381 21 661 3741 

                                                                                                                                                                                                              страна 4 од 6 
 

 
 
Документ број 1 - Основни подаци о купцу 

ЗАХТЕВАНИ 
ПОДАЦИ 

ПОПУЊАВА КУПАЦ 

Пословно име 
 

 

Скраћено пословно 
име 

 

Место и поштански 
број 

место:                                                                      
поштански број: 

Општина 
 

 

Улица и број 
 

 

Матични број 
 

 

Порески 
идентификациони бр  

 

Шифра делатности 
 

 

Телефон и телефакс 
(са позивним бр.) 

телефон:                                                               
  
телефакс: 

Електронска адреса  
Носилац платног 
промета-банка 

 

Текући рачун број 
 

 

Име, презиме, 
функција, бр. 
телефона, бр. 
мобилног телефона и 
електронска адреса 
контакт особе за 
додатна објашњења  

име:                                               број телефона:    
 
презиме:                                        број мобилног телефона: 
 
функција:                                      електронска адреса: 
 
 

Име, презиме и  
функција лица 
овлашћеног за 
потписивање уговора 
о купопродаји 

име:     
    
презиме: 
 
функција: 

 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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Документ  број 2 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
2.1. 

ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ ПОПУЊАВА КУПАЦ 
Број понуде  
Датум понуде  
Рок важења понуде (изражен у броју дана, не 
краћи од 60 дана од дана отварања понуде) 

дана од дана отварања понуде 

Рок преузимања отпада (изражен у броју дана, не 
дужи од 5 дана од дана пријема позива Продавца) 

дана од дана пријема позива Продавца 

Број и датум дозволе за управљање отпадом  
 

 

2.2. 

ПОДАЦИ О ЦЕНИ ОТКУПА НЕОПАСАНОГ  ОТПАДА –  цена изражена у динарима по јед. 
мере. 

 

Тежина једног оловног контејнера је 5,2 кг. 
Укупна количина оловних контејнера је 450 комада. 

Назив неопасног 
отпада 

Индексни број отпада 
према Каталогу отпада 

Јед. 
мере 

цена по јм без 
пдв у дин. 

пдв 
цена по јм са 
пдв у дин. 

Оловни контејнери 17 04 03*  и/или 15 01 04*  кг    

Напомена - У цену је потребно укључити и све додатне трошкове који улазе у структуру 
цене (превоз, складиштење, утовар, истовар, осигурање, прибављање дозвола и сви остали 
елементи који су неопходни за реализацију уговора). 
 
 
 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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Документ број  3 

 
ИЗЈАВА  О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ  ПОЗИВА 

 
 

назив понуђача: 

број  и датум понуде: 

 
 
                                      
 
Изјављујемо да подношењем ове понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у 
јавном позиву за достављање понуда за учествовање за прикупљање писмених понуда за 
откуп, транспорт и збрињавање неопасног отпада,  за потребе Институт за онкологију 
Војводине,  Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, објављеном на интернет страници 
Институт за онкологију Војводине (www.onk.ns.ac.rs).  
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора о откупу, транспорту 
и збрињавању неопасног отпада . 
Понуду коју подносимо сачинили смо по свим условима из јавног позива за достављање 
понуда за учествовање у јавном надметању, са њима се у потпуности слажемо и они су 
саставни део наше Понуде.  
 

 
 
 
 
 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
 
 
 


