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ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА  
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

„ГЕОРАД“ д.о.о. - ДРМНО 
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно; 

Матични број: 17577719 
ПИБ: 103406127 

 
 
 

KОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  
 

У ПОСТУПКУ КУПОПРОДАЈЕ  
МЕШАНОГ МЕТАЛНОГ ОТПАДА И ОТПАДНИХ  ВОЗИЛА КОЈА НЕ САДРЖЕ 

ТЕЧНОСТИ НИТИ ДРУГЕ ОПАСНЕ КОМПОНЕНТЕ 
 

 
 
 
 
 

Септембар  2018. године 
 

 

 Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуде      18.09.2018 године, до 12:00 часова 

Јавно отварање      18.09.2018 године, у  12:15 часова 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

У поступку купопродаје мешаног металног отпада и отпадних возила која не 
садрже течности нити друге опасне компоненте 

 
П бр. 01/2018 

 
 

Конкурсна документација садржи:  
 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о продаји отпада 

 
II 
 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду и 
Услови за учешће у поступку купопродаје одређени 
Законом о управњљању отпадом и начин на који се 
доказује испуњеност тих услова 

III 
 

Образац понуде и образац структуре цене 

IV Модел Уговора 

V Изјаве - обрасци 
 

Укупан број страна:  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О КУПОПРОДАЈИ ОТПАДА 

 
 
1. Подаци  о наручиоцу: 
Наручилац: Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ 
доо, Дрмно. 
Адреса: Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, Република Србија. 
Интернет страница: www.georad.rs  
 
2. Врста поступка: 
Продаја се спроводи  у поступку  купопродаје на основу одлуке директора ПД Георад 
доо, Дрмно, бр. 7956 од 31.08.2018. године. 
 
3. Предмет купопродаје је:  

 
1. Партија 1 – Мешани метални отпад (17 04 07) 
2. Партија 2 – Отпадна возила која не садрже течности нити друге опасне 
компоненте (16 01 06) 

 
 
4. Поступак  купопродаје спроводи се ради закључења Уговора. 
 
5.  Контакт 

Радмила Рајић, дипл.ецц  е-маил: radmila.rajic@georad.rs 
       

 

 

II  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ КУПОПРОДАЈЕ И НАЧИН НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА 

 
 
Ово упутство садржи услове под којима се спроводи поступак купопродаје отпада. 
Упутством су одређени услови које морају да испуне понуђачи да би се разматрале 
њихове понуде за откуп отпада, Испуњеност услова одређених Законом о 
управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 26/2009, 88/2010 и 14/2016) и 
услова одређених конкурсном документацијом доказује се достављањем доказа који 
морају бити саставни део понуде.   

 
 

Наведена количина је процењена, оквирна и планирана, при чему ће стварна 
количина отпада, бити утврђена мерењем у поступку реализације уговора. Трошкови 
сортирања, сечења расходованих машина по инструкцијама Продавца, утовара, 
мерења, транспорта итд. падају на терет купца. Мерењу обавезно мора 
присуствовати лице одређено решењем од стране овлашћеног лица Продавца.  

 
Право учешћа у поступку избора најповољније понуде имају сва правна лица 
регистрована за третман односно складиштење, поново искоришћавање и одлагање 
отпада која испуњавају услове  одређене Законом о управљању отпадом (Сл. 
Гласник РС бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) као и друге услове предвиђене 
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конкурсном документацијом, за шта је потребно да као саставни део понуде доставе 
одговарајуће доказе. 

 
Услови за учешће које понуђач мора да испуни су: 

1. Да је регистрован код надлежног органа 
- Доказ: фотокопија извода из регистра надлежног органа  
 
        2. да је основан за обављање делатности транспорта, сакупљања и 
складиштења неопасног отпада 
 - Доказ: да поседује прописану документацију која се односи на испуњеност услова 
са аспекта заштите животне средине; тј. да поседује Решење за управљање 
наведеном врстом отпада (која се односи на сакупљање, складиштење, транспорт 
или третман отпада) издато од стране надлежног министарства (Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине, у складу са Законом о управљању 
(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016). 
 - уз понуду доставити Фотокопију важеће дозволе издате од горе поменутог 
Министарства у којој мора бити наведен индексни број отпада који одговара 
индексном броју отпада за чију се куповину пријављује. 

 
 Предузећа која врше само транспорт наведене врсте отпада а које се 
пријављује за куповину наведене врсте отпада поред решења од стране 
министарства (Министарство пољопривреде и заштите животне средине, у складу са 
законом о управљању отпадом управљању („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 
88/2010 и 14/2016), морају да доставе и уговор (мора да важи најмање за текућу 
календарску годину) са предузећем за сакупљање и/или складиштење и/или третман 
наведене врсте отпада са решењем надлежног министарсва (Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине, у складу са Законом о управљању 
отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) у коме мора бити 
наведен индексни број отпада који мора да одговара индексном броју отпада за чију 
се куповину пријавило предузеће за транспорт отпада.  
 
Обилазак локације: Отпад који је предмет продаје се може видети сваког радног 
дана до рока за подношење понуда у времену од 7:00 до 14:00 часова на локацији 
ПД „Георад“ Дрмно, улица Цара Лазара бб, 12208 Дрмно. Обавезна је претходна 
најава контакт особи: Владимир Балић, 065/844-52-31. 
 
Рок за подношење понуда је 14 дана од дана објављивања овог позива у дневном 
листу Вечерње новости и недељнику Реч народа. Понуде се подносе  непосредно 
или путем поште у затвореној коверти на адресу ПД "Георад" доо, Дрмно, 12208 
Дрмно, ул. Цара Лазара бб, са назнаком: понуда за откуп отпада – не отварај 
(написати број партије на коверти - за коју партију се односи понуда). Понуда се 
доставља најкасније до 18.09.2018. године, до 12:00 часова. Благовременим ће се 
сматрати све понуде примљене од стране наручиоца у наведеном року.  
Отварање понуда биће обављено дана 18.09.2018. године у 12:30 часова, на адреси 
из тачке 2 овог позива. Представници понуђача који желе да присуствују отварању 
понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће 
пуномоћје.  
 
Понуђачи могу поднети понуде за све врсте отпада. Дозвољено је и подношење 
понуда за само једну врсту отпада (партија 1, партија 2). 
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Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери образац, Општи подаци о понуђачу 
и образац Понуде из конкурсне документације као и захтеване изјаве.  
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Продавца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка купопродаје, која наступи до доношења 
одлуке и закључења Уговора, односно током важења Уговора о купопродаји и да је 
документује на прописани начин. 
Продавац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача за коју се у поступку 
стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже 
неистините податке. 
 
 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.  
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен 
од стране овлашћеног судског тумача. 
 
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ПД „ГЕОРАД“ д.о.о., Цара Лазара бб, 12208 Дрмно , са 
назнаком: „Понуда за  купопродају П бр. 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране продавца до  18.09.2018. године до 
12.00 часова.  
    
Продавац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа.  
Понуда коју продавац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 
се неблаговременом. 
   
Исправка грешке у поднетој понуди 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом. 
Продавац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из 
Понуде уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну 
јединичну цену. 
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ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 
условима Продавац. 

- Образац понуде – општи подаци  о понуђачу (образац бр. 1), 
- Обазац понуде (образац бр. 2 или образац бр. 3) зависно од партије за коју 

подноси понуду 
- Модел уговора 
- Образац изјаве о независној понуди (образац 4) 
- Образац изјаве понуђача да може преузети у захтеваном року предмет 

купопродаје, (образац бр. 5) 
- Копије свих доказа тражених у поглављу бр. II 
 

*Сви наведени докази морају бити потписани и печатом оверени 
 
Уколико понуда не садржи све захтеване доказе, биће одбијена као непотпуна. 
 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Све трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од продавца накнаду трошкова. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши уплатом на рачун продавца: комерцијална банка 205-143000-22. 
Рок плаћања је до 15 дана од дана достављања попуњеног документа о кретању 
отпада.  
 
 
РОК И НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ОТПАДА 
Након закључења уговора, Купац је дужан да сав материјал преузме најкасније у 
року од 20 (двадесет) дана од дана закључивања уговора. Купац је дужан да 
најкасније два дана пре почетка преузимања неопасног отпада, овлашћеном лицу 
Продавца најави долазак и преузимање отпада.  
 
МЕСТО ПРЕУЗИМАЊА ОТПАДА – ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО. 
 
Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Продавац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
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Изабрани понуђач биће дужан да:  
1. Приликом преузимања отпада попуни, потпише и печатом овери „Документ о 

кретању отпада“ у складу са Законом о управљању отпадом („Службени 
гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и да исти врати Продавцу 
најкасније 10 дана од дана преузимања отпада 

2. Да уколико закључи уговор о откупу наведеног отпада прође обуку из области 
Безбедности и здравља на раду, Заштити од пожара и заштите животне 
средине коју спроводи Продавац на својој локацији, 

3. Обезбеди лична заштитна средства за све своје извршиоце. 
 
 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
Уколико понуда садржи све доказе на основу којих је могуће утврдити испуњеност 
захтеваних услова наведених у овом утпутству, иста ће бити рангирана применом 
критеријума „Највиша понуђена цена“, при чему ће као најповољнија бити 
изабрана понуда оног понуђача који понуди највишу цену. Уколико понуде више 
понуђача имају исту понуђену цену, предност има онај понуђач који је први поднео 
понуду. 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
Продавац ће обавештење о закљученом Уговору о  купопродаји објавити у року од 5 
(пет) дана од дана закључења. 
Продавац ће уговор о купопродаји доставити понуђачу којем је уговор додељен у 
року до 5 (пет)  дана од дана доношења одлуке о додели уговора. 
 

Продавац задржава право да не изврши избор најповољније понуде, уколико не 
добије задовољавајуће и прихватљиве понуде по овом јавном позиву. 
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III ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 

                                                                                                                 Образац бр. 1 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – КУПЦУ 
 

Назив понуђача: 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

 
Шифра претежне делатности: 

 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача 
(е-маил): 

 

Телефон:  

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив 
банке: 

 
 

Понуђач је обвезник ПДВ-а 
(уписати да или не) 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 
 

 
 
 
                                           Потпис овлашћеног лица 

Датум:                                                     М. П.                                                                              
___________________                                                       _______________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
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Образац бр. 2. 
 

Понуда за откуп – МЕШАНИ МЕТАЛНИ ОТПАД (партија 1) 

 

Понуда бр. ____________ од __________________ год. 

 

Понуђач: _____________________________________________________________ 

 
 

Пози
ција 

Назив 
Индексни 

број 

Јединична 
цена (по 
тони, у 

динарима 
без ПДВ-а) 

Оквирна 
количина 

(тона) 

Укупна цена 
(јединична 

цена x 
количина) 

1. 
Мешани метални 

отпад 
 

17 04 07  50  

 
Начин и услови плаћања: 
Купац је дужан да након потписивања уговора изврши уплату у року до 15 (петнаест) 
дана од дана достављања попуњеног документа о кретању отпада. 
 
Рок извршења:  
Купац је дужан да се одазове на позив Продавца и да количине мешаног металног 
отпада, дефинисане уговором у потпуности преузме у року до 20 (двадесет) дана од 
дана пријема писаног позива. Купац је дужан да пре преузимања отпада 
овлашћеном лицу Продавца најави долазак и преузимање и то радним данима у 
периоду од 07-14 часова. 
Meсто преузимања отпада: ПД Георад доо, Дрмно. 
Опција важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 
 
Контакт лице по овој понуди: ___________________________ 
 
Телефон: _________________________ е-маил: __________________________ 
 
 
 
      М.П.                 потпис овлашћеног лица 
датум:  
 
____________________                                             _________________________ 
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Образац бр. 3. 

 

Понуда за откуп – ОТПАДНА ВОЗИЛА КОЈА НЕ САДРЖЕ ТЕЧНОСТИ НИТИ 

ДРУГЕ ОПАСНЕ КОМПОНЕНТЕ (партија 2) 

 

Понуда бр. ____________ од __________________ год. 

 

 

Понуђач: _____________________________________________________________ 

 
 

Позиција Назив 
Индексни 

број 

Јединична 
цена (по 
тони, у 

динарима 
без ПДВ-а) 

Оквирна 
количина 

(тона) 

Укупна цена 
(јединична 

цена x 
количина) 

1 

Отпадна возила која 
не садрже течности 
нити друге опасне 

компоненте 

16 01 06  50  

 
Начин и услови плаћања: 
Купац је дужан да након потписивања уговора изврши уплату у року до 15 (петнаест) 
дана од дана достављања попуњеног документа о кретању отпада. 
 
Рок извршења:  
Купац је дужан да се одазове на позив Продавца и да количине отпадних возила која 
не садрже течности нити друге опасне компоненте, дефинисане уговором у 
потпуности изнесе у року до 20 (двадесет) дана од дана пријема писаног позива. 
Купац је дужан да пре преузимања отпада овлашћеном лицу Продавца најави 
долазак и преузимање и то радним данима у периоду од 07-14 часова. 
Meсто преузимања отпада: ПД Георад доо, Дрмно. 
Опција важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 
 
Контакт лице по овој понуди: ___________________________ 
 
Телефон: _________________________ е-маил: __________________________ 
 
 
 
      М.П.                 Потпис овлашћеног лица 
 датум:  
 
____________________                                             _________________________ 
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IVa  МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ МЕШАНОГ МЕТАЛНОГ ОТПАДА  
ПАРТИЈА 1  

 

Закључен између: 
1. „Георад“ доо, Дрмно, Привредно друштво за геолошка истраживања и 

пројектовање, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, ПИБ: 103406127, МБ: 17577719, , 
кога заступа директор др Миодраг Степановић, (у даљем тексту Продавац)  
       

            и 
 

2. __________________________________________, адреса 
______________________, ПИБ: ________________, МБ: _______________,  
кога заступа директор ________________________ (у даљем тексту Купац).  

 
За потребе овог уговора Продавац и Купац (у даљем тексту уговорне стране).   
 

Члан 1. 
 

1.1.   Уговорне стране констатују: 
- да је Продавац спровео поступак  „Купопродаје мешаног металног отпада и 
отпадних возила која не садрже течности нити друге опасне компоненте“ – по 
партијама, за који је јавни оглас објављен у дневном листу „Вечерње Новости“ и 
недељним новинама „Реч народа“; 
- да је Купац доставио понуду, евидентирану код Продавца под бројем _______ од 
_____________. год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
- да понуда Продавца у потпуности одговара условима из конкурсне документације 
за партију 1 продаја Мешаног металног отпада; 
- да је Продавац Одлуком о додели уговора бр. ________ од ___________ године 
изабрао као најповољнију понуду Купца, по претходно спроведеном поступку.  
 
Предмет уговора 
  Члан 2. 
 
Предмет овог Уговора о купопродаји је мешани метални отпад који је у власништву 
Продавца, одређен по количини и јединичној цени чланом 3. тачка 3.2. овог Уговора, 
а сагласно јединичној цени из прихваћене понуде Купца евидентирану код продавца 
под бр. _________од ______________ године,  која је саставни део  овог Уговора.  
 
 
Вредност уговора                 Члан 3. 
 
3.1.  Укупна вредност предмета уговора утврдиће се након мерења Мешаног 
металног отпада, а одређена по јединичној цени од ____________ динара по тони.     
Цена не садржи порез на додату вредност. 
3.2.  Оквирно уговорена вредност утврђена је на основу јединичних цена из усвојене 
понуде Купца, и то: 
  - Мешани метални отпад, у процењеној количини од 50 тона,  по јединичној цени у 
износу од ____________ динара по тони, што укупно износи  ____________ динара. 
3.3.  У јединичну цену и укупно уговорену цену су урачунати сви трошкови које Купац 
има у вези са реализацијом овог Уговора (трошкови сортирања, сечења по 
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инструкцијама продавца, утовара, рашчишћавања терена, транспорта, као и други 
неопходни трошкови). 
 
Начин плаћања Члан 4. 
 
4.1. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на следећи 
начин: 
- износ од ____________ динара, купац је дужан да уплати у року до 15 (петнаест) 
дана од дана достављања попуњеног документа о кретању отпада. 
4.2. Након преузимања свих уговорених количина, на начин и по поступку 
прописаним овим Уговором Продавац ће Купцу издати коначну фактуру. 
  
Преузимање и транспорт мешаног металног отпада  

Члан 5. 
 
5.1. Мешани метални отпад из предмета Уговора Продавац продаје Купцу  у 
виђеном стању, што искључује одговорност Продавца за физичке недостатке, 
сагласно члану 486. став 1. Закона о облигационим односима.  Купац преузима 
отпад у складу са прописима донетим из области заштите животне средине и 
управљања отпадом и другим позитивним правним прописима Републике Србије. 
5.2. Уговорне стране се обавезују да пре почетка реализације овог Уговора у 
писаном облику доставе податке о лицима одговорним за праћење извршења 
Уговора. 
5.3.  Уговорене  количине Мешаног металног отпада се преузимају на локацији  
Продавца. Након закључења Уговора, Продавац ће писаним путем обавестити Купца 
о преузимању мешаног металног отпада и то у року до 20 (двадесет) дана од дана 
пријема писаног позива. Купац је дужан да се одазове на позив Продавца у року  од 
3 (три) дана од дана пријема писаног позива и да пре преузимања отпада 
овлашћеном лицу Продавца најави долазак и преузимање, са списком радника и 
возила које ће учествовати у преузимању.  
5.4. Утовар, сечење и преузимање мешаног металног отпада врши се радним 
данима  у периоду од 8-14 часова на локацији ПД „Георад“ доо, ул. Цара Лазара бб, 
12208 Дрмно.  
5.5. Приступ локацији Продавца Купац може извршити само уз присуство и пратњу 
одговорног лица Продавца. Свако присуство возила и извршилаца Купца на локацији 
Продавца без претходне писане најаве и без присуства и пратње одговорног лица 
Продавца, сматраће се неовлашћеним, и као последицу може имати раскид овог 
уговора.  Одговорно лице Продавца које ће пратити возило Купца од места утовара 
до ваге за мерење, биће овлашћено за потписивање мерног картона. 
5.6. Мерење испоручене количине мешаног металног отпада вршиће се на вагама 
.............. Приликом мерења, обавезно је присуство и потписивање документа 
мерења од стране одговорних лица уговорних страна. 
5.7. Отпремна документација мора бити уредно попуњена  (датум, назив мешаног 
металног отпада, количина) и потписана од стране одговорних  лица обе уговорне 
стране. 
 

Члан 6. 
6.1. У току реализације овог Уговора, приликом утовара и транспорта мешаног 
металног отпада  из предмета Уговора, Купац је у обавези да се придржава 
прописаних мера заштите на раду и заштите животне средине регулисаних 
одредбама Закона о управљању отпадом, пратећим подзаконским актима. 
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Уговорна казна                                            Члан 7. 
 
7.1. Уколико Купац не почне преузимање предвиђене количине мешаног металног 
отпада од Продавца у року од 3 (три) дана или преузимање мешаног металног 
отпада  не изврши у року одређеном  клаузули 5.3. овог уговора, обавезан је да 
Продавцу плати уговорну казну у висини од 1 % уговорене вредности из члана 3. 
Уговора, за сваки дан закашњења. Износ укупно утврђене уговорне казне не може 
бити већи од 10% вредности Уговора.  
7.2. Продавац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати 
књижним задужењем. 
 
Обавезе Купца и Продавца                       Члан 8. 
 
8.1.  Купац се обавезује : 

  -    да поштује прописе и захтеве Продавца који се односе на рокове, време и 
место        преузимања  отпада; 

- да обезбеди радну снагу (довољан број особља) неопходну за благовремено 
извршење посла из предмета Уговора, 

- да ће отпад преузимати у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. 
Гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 43/2011 и 14/2016), Законом о управљању 
отпадом (Сл.гласник РС бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и другим прописима 
Републике Србије из ове области; 

- да  поседује: Решење о издавању Интегралне дозволе за сакупљање и 
транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије  

- да поседује: Решење о издавању Интегралне дозволе за складиштење и 
третман неопасног отпада на локацијама оператера (да сагласно Закону о 
управљању отпадом и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада у 
складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, 
обрасцу претходног обавештења, начину његовор достављања и упутству за 
њихово попуњавање (Сл. гласник РС бр. 17/17) и Правилник о документу о 
кретању отпада (Сл. Гласник РС број 114/13), попуни документ о кретању 
отпада (део Д и Ц), који ће бити достављен од стране Продавца и да 
најкасније у року од 10 дана од дана пријема отпада достави један примерак 
Продавцу, 

- да обезбеди примену мера безбедности и здравља на раду и мера 
противпожарне заштите за своје особље ангажовано на реализацији овог 
Уговора, као и да их  адекватно опреми у циљу извршења ових мера. 

 8.2.   Продавац се обавезује: 
- да Купцу стави на располагање врсту и количину отпада у складу са 

одредбама уговора; 
- да сагласно Закону о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр. 135/2004, 

36/2009, 43/2011 и 14/2016) и Правилнику о обрасцу документа о кретању 
отпада и Упутству за његово попуњавање (Сл. гласник РС бр. 17/17), попуни 
документ о кретању отпада (део А и Б), у 4 (четири) примерка и да 3 (три) 
примерка преда превознику, односно Купцу. 

 
 
Виша сила                                                  Члан 9. 
 
9.1.  Све непредвидиве и накнадне околности на које уговорне стране не могу да 
утичу, а које делимично утичу или спречавају испуњење значајних уговорних 
обавеза, као што су природне катастрофе, пожари, поплаве, ратови и индустријска 
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догађања- непредвиђени прекид производње и сл., биће сматрани за деловање 
више силе. 
 
Престанак уговора и правне последице    Члан 10. 

 
10.1. Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља 
Уговорних страна. 
10.2. Уговорне стране могу једнострано раскинути уговор у случају непридржавања 
односно неиспуњења преузетих уговорних обавеза. 
10.3. Продавац може једнострано раскинути уговор уколико: 
-   Купац не изврши уплату средстава у  року и на начин одређен чланом 4. овог 
Уговора;  
-  Купац не поштује рокове и динамику преузимања  отпада, одређене од стране 
Продавца, сагласно члану 5. овог Уговора; 
10.4. У случајевима из тачке 10.3. Продавац ће оставити Купцу отказни рок од 5 дана 
од дана наступања случаја који може проузроковати раскид Уговора. 
10.5. Продавац може једнострано раскинути уговор без остављања отказног рока 
уколико  
се Купац неовлашћено затекне на локацији Продавца (без предходне најаве, са 
извршиоцима и возилима која нису предходно најављена како је то овим Уговором 
предвиђено, без присуства и пратње овлашћеног лица Продавца). 
 
Решавање спорова                                    Члан 11. 
 
11.1. Све спорове настале поводом извршења овог Уговора, Уговорне стране ће 
решавати споразумно.  
11.2. Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Пожаревцу. 

 

Остале одредбе Уговора                          Члан 12. 
 
12.1. Уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови: 
- када Уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна, 
12.2. Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог Уговора врше 
искључиво  закључивањем анекса овог Уговора који мора бити сачињен у писаној 
форми и потписан од стране овлашћених лица Уговорних страна. 
12.3. На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима. 
12.4. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) 
примерка припадају Купцу, а 2 (два) примерка задржава Продавац.  
12.5. Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
Прилог: понуда купца ______________ ев. код продавца под бр. ___________ год. 
                             

КУПАЦ    ПРОДАВАЦ 
______________________ 

___________________ 
 ПД „Георад“ доо 

Дрмно 
 

 

 

М.П.                  М.П. ____________________ 
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IVб  МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ОТПАДНИХ ВОЗИЛА КОЈА НЕ САДРЖЕ 
ТЕЧНОСТИ НИТИ ДРУГЕ ОПАСНЕ КОМПОНЕНТЕ  

ПАРТИЈА 2 
 

Закључен између: 
3. „Георад“ доо, Дрмно, Привредно друштво за геолошка истраживања и 

пројектовање, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно, ПИБ: 103406127, МБ: 17577719, , 
кога заступа директор др Миодраг Степановић, (у даљем тексту Продавац)   

            и 
4. __________________________________________, адреса 

______________________, ПИБ: ________________, МБ: _______________,  
кога заступа директор ________________________ (у даљем тексту Купац).  

 
За потребе овог уговора Продавац и Купац (у даљем тексту уговорне стране).   
 

Члан 1. 
 

1.1.   Уговорне стране констатују: 
- да је Продавац спровео поступак  „Купопродаје мешаног металног отпада и 
отпадних возила која не садрже течности нити друге опасне компоненте“ – по 
партијама, за који је јавни оглас објављен у дневном листу „Вечерње Новости“ и 
недељним новинама „Реч народа“; 
- да је Купац доставио понуду, евидентирану код Продавца под бројем _______ од 
_____________. год., која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
- да понуда Продавца у потпуности одговара условима из конкурсне документације 
за партију 2 продаја Отпадних возила која не садрже течности нити друге опасне 
компоненте; 
- да је Продавац Одлуком о додели уговора бр. ________ од ___________ године 
изабрао као најповољнију понуду Купца, по претходно спроведеном поступку.  
 
Предмет уговора 
  Члан 2. 
 
Предмет овог Уговора о купопродаји је Отпадна возила која не садрже течности нити 
друге опасне компоненте која су у власништву Продавца, одређена по количини и 
јединичној цени чланом 3. тачка 3.2. овог Уговора, а сагласно јединичној цени из 
прихваћене понуде Купца евидентирану код продавца под бр. _________од 
______________ године,  која је саставни део  овог Уговора.  
 
 
Вредност уговора                 Члан 3. 
 
3.1.  Укупна вредност предмета уговора утврдиће се након мерења Отпадних возила 
која не садрже течности нити друге опасне компоненте, а одређена по јединичној 
цени од ____________ динара по тони.     
Цена не садржи порез на додату вредност. 
3.2.  Оквирно уговорена вредност утврђена је на основу јединичних цена из усвојене 
понуде Купца, и то: 
  - Отпадна возила која не садрже течности нити друге опасне компоненте; у 
процењеној количини од 50 тона,  по јединичној цени у износу од ____________ 
динара по тони, што укупно износи  ____________ динара. 
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3.3.  У јединичну цену и укупно уговорену цену су урачунати сви трошкови које Купац 
има у вези са реализацијом овог Уговора (трошкови сортирања, сечења по 
инструкцијама продавца, утовара, рашчишћавања терена, транспорта, као и други 
неопходни трошкови). 
 
Начин плаћања Члан 4. 
 
4.1. Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на следећи 
начин: 
- износ од ____________ динара, купац је дужан да уплати у року до 15 (петнаест) 
дана од дана достављања попуњеног документа о кретању отпада. 
4.2. Након преузимања свих уговорених количина, на начин и по поступку 
прописаним овим Уговором Продавац ће Купцу издати коначну фактуру. 
  
Преузимање и транспорт отпадних возила  

Члан 5. 
 
5.1. Отпадна возила из предмета Уговора Продавац продаје Купцу  у виђеном стању, 
што искључује одговорност Продавца за физичке недостатке, сагласно члану 486. 
став 1. Закона о облигационим односима.  Купац преузима отпад у складу са 
прописима донетим из области заштите животне средине и управљања отпадом и 
другим позитивним правним прописима Републике Србије. 
5.2. Уговорне стране се обавезују да пре почетка реализације овог Уговора у 
писаном облику доставе податке о лицима одговорним за праћење извршења 
Уговора. 
5.3.  Уговорене  количине Отпадних возила се преузимају на локацији  Продавца. 
Након закључења Уговора, Продавац ће писаним путем обавестити Купца о 
преузимању отпадних возила и то у року до 20 (двадесет) дана од дана пријема 
писаног позива. Купац је дужан да се одазове на позив Продавца у року  од 3 (три) 
дана од дана пријема писаног позива и да пре преузимања отпада овлашћеном лицу 
Продавца најави долазак и преузимање, са списком радника и возила које ће 
учествовати у преузимању.  
5.4. Утовар, сечење и преузимање отпадних возила врши се радним данима  у 
периоду од 8-14 часова на локацији ПД „Георад“ доо, ул. Цара Лазара бб, 12208 
Дрмно.  
5.5. Приступ локацији Продавца Купац може извршити само уз присуство и пратњу 
одговорног лица Продавца. Свако присуство возила и извршилаца Купца на локацији 
Продавца без претходне писане најаве и без присуства и пратње одговорног лица 
Продавца, сматраће се неовлашћеним, и као последицу може имати раскид овог 
уговора.  Одговорно лице Продавца које ће пратити возило Купца од места утовара 
до ваге за мерење, биће овлашћено за потписивање мерног картона. 
5.6. Мерење испоручене количине отпадних возила вршиће се на вагама .............. 
Приликом мерења, обавезно је присуство и потписивање документа мерења од 
стране одговорних лица уговорних страна. 
5.7. Отпремна документација мора бити уредно попуњена  (датум, назив отпадних 
возила, количина) и потписана од стране одговорних  лица обе уговорне стране. 
 

Члан 6. 
6.1. У току реализације овог Уговора, приликом утовара и транспорта отпадних 
возила  из предмета Уговора, Купац је у обавези да се придржава прописаних мера 
заштите на раду и заштите животне средине регулисаних одредбама Закона о 
управљању отпадом, пратећим подзаконским актима. 
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Уговорна казна                                            Члан 7. 
 
7.1. Уколико Купац не почне преузимање предвиђене количине отпадних возила од 
Продавца у року од 3 (три) дана или преузимање отпадних возила  не изврши у року 
одређеном  клаузули 5.3. овог уговора, обавезан је да Продавцу плати уговорну 
казну у висини од 1 % уговорене вредности из члана 3. Уговора, за сваки дан 
закашњења. Износ укупно утврђене уговорне казне не може бити већи од 10% 
вредности Уговора.  
7.2. Продавац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати 
књижним задужењем. 
 
Обавезе Купца и Продавца                       Члан 8. 
 
8.1.  Купац се обавезује : 

  -    да поштује прописе и захтеве Продавца који се односе на рокове, време и 
место        преузимања отпада; 

- да обезбеди радну снагу (довољан број особља) неопходну за благовремено 
извршење посла из предмета Уговора, 

- да ће отпад преузимати у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. 
Гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 43/2011 и 14/2016), Законом о управљању 
отпадом (Сл.гласник РС бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) и другим прописима 
Републике Србије из ове области; 

- да  поседује: Решење о издавању Интегралне дозволе за сакупљање и 
транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије  

- да поседује: Решење о издавању Интегралне дозволе за складиштење и 
третман неопасног отпада на локацијама оператера (да сагласно Закону о 
управљању отпадом и Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада у 
складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, 
обрасцу претходног обавештења, начину његовор достављања и упутству за 
њихово попуњавање (Сл. гласник РС бр. 17/17) и Правилник о документу о 
кретању отпада (Сл. Гласник РС број 114/13), попуни документ о кретању 
отпада (део Д и Ц), који ће бити достављен од стране Продавца и да 
најкасније у року од 10 дана од дана пријема отпада достави један примерак 
Продавцу, 

- да обезбеди примену мера безбедности и здравља на раду и мера 
противпожарне заштите за своје особље ангажовано на реализацији овог 
Уговора, као и да их  адекватно опреми у циљу извршења ових мера. 

 8.2.   Продавац се обавезује: 
- да Купцу стави на располагање врсту и количину отпада у складу са 

одредбама уговора; 
- да сагласно Закону о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр. 135/2004, 

36/2009, 43/2011 и 14/2016) и Правилнику о обрасцу документа о кретању 
отпада и Упутству за његово попуњавање (Сл. гласник РС бр. 17/17), попуни 
документ о кретању отпада (део А и Б), у 4 (четири) примерка и да 3 (три) 
примерка преда превознику, односно Купцу. 

 
Виша сила                                                  Члан 9. 
 
9.1.  Све непредвидиве и накнадне околности на које уговорне стране не могу да 
утичу, а које делимично утичу или спречавају испуњење значајних уговорних 
обавеза, као што су природне катастрофе, пожари, поплаве, ратови и индустријска 
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догађања- непредвиђени прекид производње и сл., биће сматрани за деловање 
више силе. 
 
Престанак уговора и правне последице    Члан 10. 

 
10.1. Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља 
Уговорних страна. 
10.2. Уговорне стране могу једнострано раскинути уговор у случају непридржавања 
односно неиспуњења преузетих уговорних обавеза. 
10.3. Продавац може једнострано раскинути уговор уколико: 
-   Купац не изврши уплату средстава у  року и на начин одређен чланом 4. овог 
Уговора;  
-  Купац не поштује рокове и динамику преузимања  отпада, одређене од стране 
Продавца, сагласно члану 5. овог Уговора; 
10.4. У случајевима из тачке 10.3. Продавац ће оставити Купцу отказни рок од 5 дана 
од дана наступања случаја који може проузроковати раскид Уговора. 
10.5. Продавац може једнострано раскинути уговор без остављања отказног рока 
уколико  
се Купац неовлашћено затекне на локацији Продавца (без предходне најаве, са 
извршиоцима и возилима која нису предходно најављена како је то овим Уговором 
предвиђено, без присуства и пратње овлашћеног лица Продавца). 
 
Решавање спорова                                    Члан 11. 
 
11.1. Све спорове настале поводом извршења овог Уговора, Уговорне стране ће 
решавати споразумно.  
11.2. Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Пожаревцу. 

 

Остале одредбе Уговора                          Члан 12. 
 
12.1. Уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови: 
- када Уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна, 
12.2. Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог Уговора врше 
искључиво  закључивањем анекса овог Уговора који мора бити сачињен у писаној 
форми и потписан од стране овлашћених лица Уговорних страна. 
12.3. На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима. 
12.4. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) 
примерка припадају Купцу, а 2 (два) примерка задржава Продавац.  
12.5. Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
Прилог: понуда купца ______________ ев. код продавца под бр. ___________ год. 
                             

КУПАЦ    ПРОДАВАЦ 
______________________ 

___________________ 
 ПД „Георад“ доо 

Дрмно 
 

 

 

М.П.                  М.П. ____________________ 
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V  ОБРАСЦИ  ИЗЈАВЕ  
 

 
 

                                                                                              (Образац бр. 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

________________________________________, 
(Назив понуђача) 

 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку купопродаје ...................................................................................., П бр. 
01/2018., поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, продавац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције.  
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(Образац бр. 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  ДА МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ПРЕДМЕТ КУПОПРОДАЈЕ 
У ЗАХТЕВАНОМ РОКУ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Да понуђач  _____________________________________________ у поступку 
купопродаје ................................................................................................................ број 
П 01/2018,  може преузети предмет набавке у захтеваном року у складу са датом 
понудом. 

 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

. 
 
 

 

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 


