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Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет у Новом Саду 

Др Зорана Ђинђића 2 

Дана: 2.12.2015. године 

Број: 02-809/2 

 

На основу члана 33 став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 

88/2013 и 105/2014) и Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ број 36/2009 и 

88/2010),  деканица Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду доноси  

 

 

ОДЛУКУ О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРОНСКОГ, ЕЛЕКТРИЧНОГ И ДРУГОГ ОТПАДА 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

и објављује 

 

О  Г  Л  А  С 

 

О  ПРИКУПЉАЊУ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПРАВНИХ 

ЛИЦА  

 

1. Подаци о Наручиоцу: 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови 

Сад. 

 

2. Место преузимања отпада: 

На адреси Факултета, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад.                  

 

3. Обавезни услови за подносиоца понуде:  

3.1. Да поседује обавезни сертификат за Систем менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008. 

3.2. Да поседује важећи сертификат за Систем за управљање заштитом животне средине 

ИСО 14001:2004. 

3.3. Да поседује важећи сертификат за систем управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. 

3.4. Да поседује дозволу надлежног државног органа (Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине Републике Србије) за транспорт опасног и неопасног отпада 

најмање за индексни број 160506. 

3.5. Да поседује најмање једно АДР возило, у власништву подносиоца понуде или 

располагање на основу уговора о лизингу или по неком другом основу. 
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4. Спецификација отпада: 

R. 
br. 

Naziv otpada 
Cena din/kg 

bez PDV 
Cena din/kg 

sa PDV 
1.  Otpadno gvožđe (radijatori i ostali otpad od 

sivog liva) 
  

2.  Otpadni lim (Fe)   

3.  Otpadno gvožđe – cevi i ostali profilisani  
metalni otpad 

  

4.  Otpadni lim - pocinkovani   

5.  Otpadni lim - aluminijumski   

6.  Otpadni lim - bakarni   

7.  Otpadni aluminijum (eloksirani 
aluminijumski profili) 

  

8.  Otpadni bakar   

9.  Otpadni kablovi – bakarni provodnici   

10.  Otpadni mesing (slavine, sifoni, razni fitinzi)   

11.  Otpadna plastika (opalni difuzori sa svetiljki)   

12.  Otpadna plastika (PET ambalaža)   

13.  Otpadna plastika (PET i ostala PVC ambalaža, 
rukohvati sa radnih stolica, plastični delovi od 
nameštaja i sl.) 

  

14.  Električni  otpad (svetiljke - limeno kućište sa 
elektromagnetnom prigušnicom i ožičenjem) 

  

15.  Električni  otpad (električni štednjaci, 
elektrišni rešoi, frižideri, usisivači, klima 
uređaji, električni bojleri, električni radijatori, 
grejalice, ventilatori, električni ručni alat...) 

  

16.  Fluo cevi (od 14W do 65W)   

17.  Elektronski otpad - računarska oprema (TFT I 
CRT monitori, računarska kućišta, stampači, 
skeneri, LCD projektori, fotokopir aparati...) 

  

18.  Elektronski otpad - audio-video oprema (tv, 
video rekorderi, video kamere, hi-fi uređaji, 
diktafoni, slušalice, zvučnici...) 

  

19.  Elektronski otpad (akumulatori, baterije...)   

20.  Toner kasete (od štampača i fotokopir 
aparata) 

  

21.  Nameštaj (stolovi, stolice, klupe, police...)   

Укупно: 

____________ 

динара са ПДВ 
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5. Почетна (минимална) цена:  Наручилац није одредио минималну цену по артиклу.  

 

6. Важење уговора: уговор се закључује са роком важења од 24 месеца, уз могућност 

продужења.   

 

7. Плаћање : наручилац фактурише откупљивачу преузете количине, у складу са 

ценовником из уговора (понуде). Плаћање у року од максимално 10 дана од дана доставе 

фактуре.  

 

8. Право учешћа у поступку: право учешће  у поступку давања понуда имају сва правна 

лица која задовољавају услове из тачке 3 овог Позива.  

 

9. Депозит: подносиоци понуда су обавезни да уплате депозит у износу од 2.900,00 

динара,  на рачун Филозофског факултета у Новом Саду - рачун број 840-1712666-26 са 

назнаком "Депозит за откуп отпада". Доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену 

понуду. 

 

10. Поврат депозита: учесницима у поступку подношења понуда,  депозит се враћа у 

року од 10 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде, односно 

закључења уговора о откупу отпада.  

 

11. Упутство о састављању писмене понуде:  

писмена понуда мора да садржи следеће:  

- назив и седиште правног лица, односно предузетника,  

- копију решења о упису правног лица или предузетника  у регистар код надлежног 

органа,  

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде,  

- копију сертификата за Систем менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008,  

- копију сертификата за Систем за управљање заштитом животне средине ИСО 

14001:2004,  

- копију сертификата за систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду 

ОХСАС 18001:2007,  

- дозвола Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије за 

транспорт опасног и неопасног отпада, најмање за индексни број 160506,  

- доказ о поседовању најмање једног АДР возила, у власништву подносиоца понуде или 

располагање на основу уговора о лизингу или по неком другом основу, 

-  попуњен, печатиран и потписан од стране законског заступника подносиоца понуде 

ценовник из члана 4 овог Позива (таблица спецификације артикала који се преузимају), - -

- изјава подносиоца понуде да прихвата да потпише уговор о преузимању отпада уз 

накнаду и да прихвата све услове из огласа, 

- понуда мора садржавати све артикле (врсту отпада) из спецификације (21 ставка). 

  

12. Избор најповољније понуде: критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина 

понуђене цене у збиру за све артикле из спецификације (збир 21 ставке у јединичним 

ценама. 
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13. Филозофски факултет задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази 

поступка. 

 

14. Закључење уговора: понуђач чија је понуда прихваћена има обавезу да потпише 

уговор, у складу Огласом. 

 

 

15. Достава понуда: писмене понуде  се достављају у затвореној коверти, са назнаком 

"Понуда за откуп отпада - не отварај", на адресу: Филозофски факултет у Новом Саду, Др 

Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, препоручено, или лично у писарници.  

 

16. Рок за доставу понуда: благовременом понудом сматраће се понуда која је примљена 

на адреси Филозофског факултета,  закључно са 11.12.2015. године до 9,00 часова. 

 

17. Отварање понуда: отварање писмених понуда обавиће се 11.12.2015. године у 

просторијама Опште службе Факултета, са почетком у 10,00 часова. 

 

18. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. 

 

19. Увид у просторију: заинтересована лица имају право да изврше увид у просторију  у 

коју се одлаже факултетски отпад, уз претходни договор са Миладином Трифковићем, 

дипл.инг. тел.021/485 3990 (контакт особа за техничка питања). 

 

20. Информације: све информације се могу добити на телефон: 021/485-3968 радним 

даном од 8,00 до 14,00 часова. Контакт особа: Вања Фекић, члан Комисије (правна 

питања).  

 

 

 

 

 

 

       Деканица Филозофског факултета 

 

                

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, ср 


