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        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                   Број: 2231-9/16 

                       Датум: 26. јул 2022. године 

                                       Б е о г р а д     

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ОТПАДНОГ ПАПИРА 

 

          Министарство спољних послова је на основу Одлуке о спровођењу поступка отуђења 

отпадног папира у поступку јавног оглашавања, број: 2231-3/16 од 14. јула 2022. године, 

спровело поступак отуђења из јавне својине отпадног папира. 

          Предмет овог отуђења је приближно 10.000 кг отпадног папира на годишњем нивоу, 

који настане у раду министарства. 

          Отпадни папир чине: 

- бели папир, чија почетна купопродајна цена износи 6,00 динара без ПДВ-а по 

килограму,  

- мешани папир и картон чија почетна купопродајна цена износи 3,00 динара без ПДВ-

а. 

          Оглас о отуђењу из јавне својине отпадног папира, објављен је 15. јула 2022. године 

на интернет страници Министарства спољних послова. 

          Благовремено, до 25.07.2022. године, до 10.00 часова, достављена је једна понуда, 

понуђача: 

 

Бр. 
број под којим је 

понуда заведена 
назив и седиште понуђача 

датум 

пријема 

час 

пријема 

1. 
2231-4/16 од 

25.07.2022.год. 

Kappa Star Recycling d.o.o 

13. октобра 1,  

11260 Умка   

25.07.2022. 09:52 

 

          Поступак отварања понуда одржан је дана 25.07.2022. године у 10.30 часова, у 

просторијама Министарства спољних послова, у присуству чланова комисије. Представник 

понуђача није био присутан. 

          Понуђач је за отуђење отпадног папира понудио следећу укупну цену:  

 

Понуђач Јединица мере 

Понуђена цена 

по јединици 

мере за бели 

папир 

Понуђена цена 

по јединици 

мере за мешани 

папир и картон 

Укупно 

(3+4) 

1 2 3 4 5 



Kappa Star 

Recycling d.o.o 

13. октобра 1, 

11260 Умка 

кг 10,50 5,00 15,50 

 

          На основу Одлуке о спровођењу поступка и у складу са условима из Огласа, изабрана 

је понуда Понуђача Kappa Star Recycling d.o.o, 13. октобра 1, 11260 Умка, са укупно 

понуђеном ценом од 15,50 динара по килограму. 

          Понуђач Kappa Star Recycling d.o.o. са којим се закључује уговор, дужан је да 

приликом реализације уговора достави Документ о кретању отпада према Закону о 

управљању отпадом. 

          Понуђач Kappa Star Recycling d.o.o 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. 

          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.  

 


