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ЈП  „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

                            Огранак предузећа ШГ „БАНАТ“  Панчево 

Максима Горког бр. 24, 26000 Панчево 

                   
 

ОБЈАВЉУЈЕ 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ 

ОТВАРАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА 

 
  

Која ће се одржати дана 01.11.2021. године  са почетком у 11,30 часова, у просторијама 

ШГ „БАНАТ“ ПАНЧЕВО,  Максима Горког 24, Панчево. 

Предмет лицитације је купопродаја покретних ствари – неoпасног/опасног отпада –

отпадно гвожђе на паритету ФЦО магацин продавца неутоварено на адреси Лука Дунав бб, 

место Панчево. 

Врста отпада отпадно гвожђе су искоришћена, неупотребљива, отписана средства, чији 

је индексни број према Каталогу отпада 19 12 02. 

 

Спецификација отпада: 
 

Редни 

бр. 

Предмет лицитације 

 

Количина 

за 

лицитацију 

(кг) 

Почетна 

лицитациона 

цена (дин/kг) 

без ПДВ 

Почетна 

лицитациона 

вредност 

предмета 

лицитације у 

динарима  без 

ПДВ 

1. Гвожђе 45.000 33,00 1.485.000,00 

2. Прљави неопасни лим 12.000       25,00  300.000,00 

                    УКУПНО:    57.000  1.785.000,00 

 

Укупна количина неопасног/опасног отпада – гвожђе и прљави неопасни лим – отпадно 

гвожђе за лицитацију износи 57.000 kг. Исказане количине отпада за лицитацију су оквирне, с 

тим да ће тачне количине бити утврђене приликом вагања. 

Укупна вредност неопасног/опасног отпада - гвожђе и прљави неопасни лим, по 

почетним ценама без ПДВ, износи  1.785.000,00 динара. 

У понуди морају бити дате јединичне цене без ПДВ, за наведени предмет лицитације 

које не могу бити ниже од почетне цене која је дата у јавном позиву. Почетна цена даје се на 

паритету ФЦО магацин продавца неутоварено на адреси Лука Дунав бб, Панчево. Понуђач 

сноси све трошкове  утовара у транспортно возило и остале трошкове при преузимању и 

транспорту неопасног/опасног отпада. Уколико у понуди не буде наведена јединична цена у 

дин/кг, понуда ће се сматрати неважећом. 

Услови плаћања: авансно плаћање у износу од 70% уговорене вредности 

излицитираног отпада у року од од 3 (три) дана од дана закључења Уговора. Остатак се 

плаћа након утврђивања тачне количине, по основу издате фактуре у року од 5 (пет) дана. 

ОТПАДНО ГВОЖЂЕ и ПРЉАВИ НЕОПАСНИ ЛИМ се продају у виђеном стању без 

права на приговор и рекламацију. 
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Преузимање излицитираног отпада се врши након мерења на јавној ваги у присуству 

представника продавца и купца, где се издаје вагарни лист са јавне ваге, којим се доказује 

тачна количина отпада. 

Критеријум за избор најбоље понуде је највиша понуђена вредност.  

Право учешћа на лицитацији - отварањем затворених понуда, имају сва правна лица и 

предузетници који поседују: 

• Решење да су уписани у Регистар посредника у управљању отпадом, 

• Интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада, 

дозволу за сакупљање неопасног и опасног отпада, дозволу за транспорт 

неопасног и опасног отпада, издате од стране надлежног Министарства 

Републике Србије. 

Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола дужан је да достави 

фотокопију Уговора о вршењу услуга транспорта или сакупљања отпада са правним 

лицем или предузетником који поседује наведене дозволе. Понуђач мора доставити 

фотокопије дозвола, односно уговора и дозвола, ако се односе на треће лице. 

Изабрани купац је у обавези да 70% вредности излицитиране робе плати у року од 3 

(три) дана од дана закључења уговора и да предмет лицитације преузме у року од пет дана од 

дана уплате аванса. Са купцем који је дао најбољу понуду, у року од 3 (три) дана од дана 

одржавања лицитације,  закључиће се Уговор о купопродаји робе.  

Понуђач са којим буде закључен Уговор, дужан је да приликом реализације Уговора 

достави Документ о кретању отпада према Закону о управљању отпадом (,,Сл. гласник РС“, 

бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 и др. закон). 

Понуђач може да разгледа предмет лицитације пре подношења понуде сваког радног 

дана до последњег дана рока за подношење понуда (субота и недеља су нерадни дани), у 

времену од 7,00 до 15,00 часова, уз обавезну претходну најаву лицу за контакт -  Драган 

Јапунџић,  телефон  064 866 7373. 

Заинтересована лица за учешће на наведеној лицитацији у обавези су да доставе 

понуде на сопственом обрасцу, оверене печатом и потисане од стране одговорног лица, 

попуњен и потписан модел  купопродајног уговора, као и горе наведена документа којима се 

доказује право учешћа на лицитацији, пошаљу поштом или доставе лично у затвореној 

коверти, са назнаком ''ПОНУДА ЗА ОТПАДНО ГВОЖЂЕ - НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу 

диркеције ШГ „БАНАТ“ Панчево, Максима Горког 24, Панчево. У обзир ће се узети све 

затворене понуде, заведене на писарници продавца на наведеној адреси, најкасније до 

01.11.2021. године до 11,30 часова. 

Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у 

разматрање. У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на 

наведену адресу. У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду 

пристигле после наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне. 

Сви купци у обавези су да доставе понуду на сопственом обрасцу који садржи све 

тражене податке, а који је оверен печатом и потписан од стране одговорног лица, попуњен и 

потписан модел купопродајног уговора, као и захтевана документа којима се доказује право 

учешћа на лицитацији. У супротном достављена понуда се неће разматрати. 

Саставни део овог јавног позива за лицитацију је и модел  купопродајног уговора у 

прилогу. 
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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ  „Банат“ Панчево  

Максима Горког бр. 24, 26000 Панчево 

тел/факс: +38113/342-899 / +38113/353-585 ; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  

О  КУПОПРОДАЈИ РОБЕ ЛИЦИТАЦИЈОМ 

 

            Закључен дана _____________ године у Панчеву између уговорних страна: 

1. Јавно предузеће „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин, ШГ „БАНАТ“ Панчево, 

Максима Горког бр. 24, Панчево, ПИБ: 101636567, Матични број: 08762198, текући рачун: 

160-155472-36 код пословне Банкe Intesa, које заступа заступник огранка предузећа  Жељко 

Сушец, маст.екон. (у даљем тексту: ПРОДАВАЦ) 

и 

2.  __________________________________________________________________________  

(пун назив Купца) Адреса: 

ПИБ:                                         Матични број: 

Текући рачун:                                           код пословне банке_______________________ 

кога заступа ________________________________________(у даљем тексту: КУПАЦ). 

                                                                

Предмет Уговора и цена 

 

                                                                       Члан 1. 

Предмет овог уговора је купопродаја неопасног/опасног отпада - отпадног гвожђа на паритету 

ФЦО магацин продавца неутоварено,  и то: 

Редни 

бр. 

Предмет лицитације 

 

Количина 

за 

лицитацију 

(кг) 

Лицитациона 

цена (дин/kг) 

без ПДВ 

Укупна 

лицитациона 

вредност у 

динарима  без 

ПДВ 

1. Гвожђе 45.000   

2. Прљави неопасни лим 12.000   

                    УКУПНО:    57.000   

 

Цена отпадног гвожђа је утврђена лицитационом понудом купца бр._____ од___________, и 

иста износи __________ динара без ПДВ, односно __________ динара са ПДВ. 

Купац сноси све трошкове  утовара у транспортно возило и остале трошкове при преузимању 

и транспорту неопасног/опасног отпада. 

Исказане количине отпада за лицитацију су оквирне, с тим да ће тачне количине бити 

утврђене приликом вагања. Купац потврђује  да је учешћем у овој лицитацији, поводом које се 

закључује овај уговор,  са овом могућношћу унапред упознат и прихвата је, те се одриче  

постављања било каквог одштетног захтева према Продавцу. 
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Квалитет робе 

 

Члан 2. 

Квалитет отпада из члана 1. овог Уговора, купцу је непосредно познат. 

Врста отпада отпадно гвожђе су искоришћена, неупотребљива, отписана средства, чији је 

индексни број према Каталогу отпада 19 12 02. 

            

Рок и начин плаћања 

 

Члан 3. 

Купац је обавезан да изврши плаћање излицитираног отпада авансно у износу од 70% 

уговорене вредности из члана 1.  у року од од 3 (три) дана од дана закључења Уговора на 

рачун Продавца. 

Остатак износа Купац плаћа у року од 5 (пет) дана након утврђивања тачне количине 

преузетих добара и  издавања фактуре. 

 

Начин и место испоруке робе 

 

Члан 4. 

Преузимање робе врши овлашћени представник купца, у присуству овлашћеног представника 

продавца, по достављању доказа да је 70% цене из члана 1. овог уговора исплаћено. 

Преузимање робе врши се на паритету ФЦО магацин продавца неутоварено на адреси РЈ 

''Механизација'', Лука Дунав бб, место Панчево, у року од 5 (пет) дана од дана уплате 

аванса,  о чему се сачињава записник потписан од уговорних страна, који служи као доказ о 

примопредаји уговорене робе. 

 

Члан 5. 

ОТПАДНО ГВОЖЂЕ и ПРЉАВИ НЕОПАСНИ ЛИМ се продају у виђеном стању без права на 

приговор и рекламацију на квалитет и количину робе. По преузимању отпада сви ризици 

везани за превоз, оштећења робе, смањење вредности услед других узрока, затим уништење 

робе, прелазе на купца. 

 

Коначно преузимање излицитираног отпада се врши након мерења на јавној ваги у 

присуству представника продавца и купца, где се издаје вагарни лист са јавне ваге, којим се 

доказује тачна количина отпада. 

Завршне одредбе 

 

Члан 6. 

Све евентуалне спорове, који би могли да настану из овог Уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

Уколико се не постигне споразумно решење, уговара се месна надлежност Привредног суда у 

Панчеву. 
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Члан 7. 

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна. 

 

Уговор је сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) припада свакој 

уговорној страни. 

 

 

 

 

                        Купац                                                                                     Продавац 

________________________________                               ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин 

________________________________                                   Заступник огранка ШГ „БАНАТ“ 

________________________________                              

                                                                                            ------------------------------------------------ 

 

 

 

НАПОМЕНА: ОВАЈ МОДЕЛ УГОВОРА СЛУЖИ У СВРХУ ИНСТРУКЦИЈА И ПОТРЕБНО 

ГА ЈЕ ДОПУНИТИ ПРЕЦИЗНИМ ПОДАЦИМА О ОДРЖАНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ, ДАТУМУ, 

САДРЖИНИ ЗАПИСНИКА О ЛИЦИТАЦИЈИ, ЦЕНИ, ОБРАЧУНАТОМ ПОРЕЗУ КАО И 

ДРУГИМ ЕЛЕМЕНТИМА БИТНИМ ЗА МАТЕРИЈУ УГОВОРНОГ ПРАВА, СХОДНО 

ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА. УГОВОР КОЈИ СЕ САЧИЊАВА 

ПО ОВОМ МОДЕЛУ МОРА САДРЖАТИ И КОНСТАТАЦИЈУ О ЛЕГИТИМАЦИЈИ КУПЦА 

У СМИСЛУ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О КРЕТАЊУ ОТПАДА (РЕШЕЊЕ ДА ЈЕ УПИСАН У 

РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, ДА  ПОСЕДУЈЕ ИНТЕГРАЛНУ 

ДОЗВОЛУ О ПРЕУЗИМАЊУ И ТРАНСПОРТУ ОТПАДА, ДОЗВОЛУ ЗА САКУПЉАЊЕ 

НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА, ДОЗВОЛУ ЗА ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ И 

ОПАСНОГ ОТПАДА, ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ, ДА ЈЕ ДОСТАВИО ДОКУМЕНТ О КРЕТАЊУ ОТПАДА). 

 

 

 


