
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

 Београд, Кнеза Милоша 24-26 

 

Оглашава  

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ОТПАДНОГ 

ПАПИРА 

путем прикупљања писмених понуда 

 

          Министарство спољних послова спроводи поступак отуђења отпадног папира, 

односно његовог сакупљања, сортирања и рециклаже, са локације Кнеза Милоша 24-26, 

Београд, по почетној купопродајној цени:  

- за бели папир у износу од 6,00 динара без ПДВ-а по килограму,  

- за мешани папир и картон у износу од 3,00 динара без ПДВ-а. 

 

          Приближна количина отпадног папира износи око 10.000 кг на годишњем нивоу. 

          Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писмених понуда, а 

избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише укупно понуђене. 

Понуђач исказује у понуди цену за килограм за сваку од наведених категорија посебно. 

 

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

лицитације. 

          Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише укупно 

понуђене цене по килограму.  

          Уколико понуђачи не присуствују поступку надметања, њихова цена из понуде ће се 

сматрати коначном, а уколико је понуђена цена иста биће изабрана понуда понуђача која је 

раније предата. 

 О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са 

најповољнијим понуђачем закључиће се уговор који ће се примењивати две године од дана 

закључења. 

                    

Право учешћа имају сва лица која доставе документацију одређену овим огласом. 

          Писмена понуда треба да садржи:  

          а) све податке о подносиоцу понуде: 

          - за физичка лица – име, презиме, адресу стана, број телефона, e-mail и фотокопију 

личне карте; 

          - за правна лица – назив и седиште, број телефона, e-mail, извод о регистрацији 

привредног субјекта, име и презиме лица овлашћеног за заступање. 

          б) понуђену цену у динарима по једном килограму за сваку од наведених категорија; 

          в) Фотокопије следећих дозвола и то: 

- Дозволу за сакупљање отпада; 

- Дозволу за транспорт отпада; 

- Дозволу за третман отпада; 

- Дозволу за складиштење отпада или 



- Фотокопију једне интегралне дозволе издате од стране надлежног министарства. 

          Уколико привредни субјект не поседује неку од појединачних дозвола према Закону 

о управљању отпадом, или не поседује једну интегралну дозволу, дужан је да достави 

фотокопију уговора о пословно техничкој сарадњи са правним или физичким лицем које 

поседује наведену дозволу, као и фотокопију те дозволе.  

          Понуда која не садржи све наведене елементе и доказе, неће се узети у разматрање. 

 

          Привредни субјект је дужан да писану понуду достави најкасније до 10,00 часова, 25. 

јула 2022. године, у затвореној коверти на адресу: Министарство спољних послова – 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове, Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 

Београд или на e-mail: javne.nabavke@mfa.rs. 

          Лице које подноси понуду може поднети понуду тако што ће преузети Образац 

понуде који је саставни део овог огласа. 

          Лице које подноси понуду је дужно да попуни све ставке из Обрасца понуде. 

          Понуде се подносе најкасније до 25. јула 2022. године до 10.00 часова, у затвореној 

коверти, на адресу: Министарство спољних послова – Одељење за имовинско-правне 

и заједничке послове, Београд, Кнеза Милоша 24. Коверат са понудом на предњој 

страни мора имати писани текст „ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ПАПИРА – 

НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини назив понуђача и адресу са бројем телефона. 

          Отварање понуда обавиће се дана 25. јула 2022. године, у 10.30 часова, у просторијама 

Министарства спољних послова у Београду, Кнеза Милоша 24, канцеларија 018. Отварање 

понуда је јавно и могу присуствовати понуђачи. 

          Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све елементе и доказе, неће се узети 

у разматрање. 

          Понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да приликом реализације уговора 

достави Документ о кретању отпада према Закону о управљању отпадом. 

          Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да обезбеди кутије (најмање 20 

кутија) које служе за одлагање отпадног папира и које ће бити распоређене у канцеларијама 

у којима се папир сакупља. 

          Преузимање ће се вршити сукцесивно, по писаном позиву. Изабрани понуђач ће 

преузимање извршити у року од 24 часа од упућивања писаног позива овлашћеног лица 

Продавца, на адреси Кнеза Милоша 24-26, Београд. 

          Приликом преузимања и мерења отпадног папира, сачињава се Записник о 

преузимању и мерењу отпадног папира на коме су назначени: количина отпадног папира, 

датум и време преузимања отпадног папира, адреса преузимања, време и адреса мерења и 

потписи овлашћених лица понуђача и продавца. Саставни део записника чини и доказ о 

измереној количини папира са колске ваге (одваг). Мерење се врши код изабраног понуђача, 

у присуству овлашћеног лица Продавца. Пре приступања мерењу, овлашћеном лицу 

Продавца се даје на увид валидан доказ о баждарењу ваге.  

          Записник се сачињава у два примерка, од којих један задржава Продавац као основ за 

издавање фактуре, а други примерак се заједно са фактуром доставља Понуђачу ради 

реализације уплате откупне цене. 
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          Уплата откупне цене ће се вршити најкасније у року од осам дана од дана достављања 

Записника и фактуре. 

          Све трошкове око преузимања или транспорта сноси изабрани понуђач.  

          О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са 

најповољнијим понуђачем закључиће се уговор који ће се примењивати две године од дана 

закључења. 

          Обавештење о спроведеном поступку отуђења отпадног папира и избору 

најповољније понуде, биће објављен на интернет страници Министарства спољних послова, 

у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

          Лица за контакт у поступку отуђења у Одељењу за имовинско-правне и заједничке 

послове су: Јована Грујић, дипломирани правник, тел: 011/306-8934 и Здравко Драјић, 

дипломирани инжењер, тел: 011/306-8413, контакт email: javne.nabavke@mfa.rs .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ОТПАДНОГ ПАПИРА 

 

Табела 1.  
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Подаци о понуђачу 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број 

 
 

ПИБ 

 
 

Шифра делатности  

Име особе за контакт 

 
 

е-маил  

Број телефона 

 
 

Број телефакса 

 
 

Број рачуна и назив банке 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 
 

 

 

Табела 2 - цена 

Р.б. Категорија отпадног папира Цена по кг  

1. Бели папир  

2. Мешани папир и картон  

Укупно:  

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                                                 _____________________ 


