
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд, Немањина 22-26 

позив 

ЗА ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ГВОЖЂА 

путем прикупљања писмених понуда 

(број 2/2023) 

 

 

 Управа за заједничке послове републичких органа спроводи поступак 

отуђења отпадног гвожђа, обојених метала, алуминијумске и пвц столарије из објеката 

републичких органа у Београду, Смедереву, Ворову, Тополу и на осталим објектима на 

територији Републике Србије. 

         Отпадно гвожђе, обојени метали, алуминијумске и пвц столарије се 

продају по почетној купопродајној цени од за отпадно гвожђе 22,00 дин/кг без ПДВ-а, 

за отпадни мешани метал од 23,00 дин/кг без ПДВ-а, за отпадни лим од 19,00 дин/кг 

без ПДВ-а, за отпадни алуминијум без примеса 90,00 дин/кг без ПДВ-а, за отпадни 

бакар без примеса 500,00 дин/кг без ПДВ-а, за отпадни месинг без примеса 280,00 

дин/кг без ПДВ-а, за отпадно олово 100,00 дин/кг без ПДВ-а, за отпадни гус 20,00 

дин/кг без ПДВ-а, за отпадни прохром 100,00 дин/кг без ПДВ-а, отпадни бакарни 

каблови са изолацијом пун пресек жице 150,00 дин/кг без ПДВ-а, отпадни бакарни 

каблови са изолацијом лицнасти 120,00 дин/кг без ПДВ-а, отпадна црна браварија-

столарија са стаклом 21,00 дин/кг без ПДВ-а, отпадна алуминијумска столарија са 

стаклом 80,00 дин/кг без ПДВ-а и отпадна ПВЦ столарија са стаклом 0,50 дин/кг без 

ПДВ-а. У купопродајну цену улазе сви манипулативни трошкови: демонтажа, 

сепарација, сечење, утовар, транспорт и истовар секундарних сировина.  

           Изабрани понуђач је дужан да о свом трошку изврши и све врсте 

демонтажa (укључујући и сложене демонтаже коју укључују и коришћење додатних  

дизалица, машина које служе за спуштање или подизање терета, као што је демонтажа 

расходованих чилера и осталих уређаја и машина са зграда). 

         Приближна процењена количина горе наведених секундарних сировина 

на годишњем нивоу износи: отпадно гвожђе 20.000кг, отпадни мешани метал 20.000кг, 

отпадни лим 2.000кг, отпадни алуминијум без примеса 1.000кг, отпадни бакар без 

примеса 1.000кг, отпадни месинг без примеса 1.000кг, отпадно олово 500кг, отпадни 

гус 2.000кг, отпадни прохром 2.000кг, отпадни бакарни каблови са изолацијом пун 

пресек жице 500кг, отпадни бакарни каблови са изолацијом лицнасти 500кг, отпадна 

црна браварија-столарија са стаклом 2.000кг, отпадна алуминијумска столарија са 

стаклом 2.000кг и отпадна ПВЦ столарија са стаклом 2.000кг. 

                        Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених 

писмених понуда, а избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума 

највише понуђене укупне јединичне цене по килограму која представља збир 

понуђених јединичних цена по свим ставкама и то: 

 - за отпадно гвожђе са почетном ценом у износу 22,00 дин/кг без ПДВ-а; 

 - за отпадни мешани метал са почетном ценом у износу од 23,00 дин/кг 

без ПДВ-а; 

 - за отпадни лим са почетном ценом у износу од 19,00 дин/кг без ПДВ-а; 

 - за отпадни алуминијум без примеса са почетном ценом у износу 90,00 

дин/кг без ПДВ-а; 

 - за отпадни бакар без примеса са почетном ценом у износу 500,00 дин/кг 

без ПДВ-а; 
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 - за отпадни месинг без примеса са почетном ценом у износу 280,00 

дин/кг без ПДВ-а; 

 - за отпадно олово са почетном ценом у износу 100,00 дин/кг без ПДВ-а; 

 - за отпадни гус са почетном ценом у износу 20,00 дин/кг без ПДВ-а; 

 - за отпадни прохром са почетном ценом у износу 100,00 дин/кг без ПДВ-

а; 

 - отпадни бакарни каблови са изолацијом пун пресек жице са почетном 

ценом у износу 150,00 дин/кг без ПДВ-а; 

 - отпадни бакарни каблови са изолацијом лицнасти са почетном ценом у 

износу 120,00 дин/кг без ПДВ-а; 

 - отпадна црна браварија-столарија са стаклом са почетном ценом у 

износу 21,00 дин/кг без ПДВ-а; 

 - отпадна алуминијумска столарија са стаклом са почетном ценом у 

износу 80,00 дин/кг без ПДВ-а; и 

 - отпадна ПВЦ столарија са стаклом са почетном ценом у износу 0,50 

дин/кг без ПДВ-а. 

 У случају да два или више понуђача понуде исту укупну јединичну цену, 

предност ће имати понуђач који понуди већу јединичну цену за отпадни мешани метал 

од 23,00 дин/кг без ПДВ-а.            

            Отуђење отпадног гвожђа, обојених метала, алуминијумске и пвц 

столарије, спроводи Управа за заједничке послове републичких органа путем 

прикупљања писмених понуда.  

 Уколико два или више понуђача понуде исту цену, поступак ће се 

наставити путем jавног надметања.  

 Надметање ће се спровести са понуђачима који доставе одговарајуће 

понуде.  

Надметање ће се вршити путем затворених коверата у којима ће 

понуђачи писмено понудити цену.  

 Наручилац ће за потребе надметања обезбедити коверте ради уписивања 

цена. Надметање ће се спровести док један од понуђача не понуди вишу цену. 

 Уколико понуђачи не присуствују у поступку надметања, њихова цена из 

понуде ће се сматрати коначном, а уколико им је понуђена цена иста биће изабрана 

понуда понуђача која је раније предата. 

 Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене елементе и  

доказе, неће се узети у разматрање. 

     Рок за подношење писмених понуда je 15 дана од дана објављивања 

Огласа на интернет страници uzzpro.gov.rs. 

Услови за подношење понуда 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

          - Рачун понуђача не сме бити ниједан дан у блокади у претходном 

периоду од 2 године пре датума објављивања јавног Позива на интернет страници 

Управа за заједничке послове републичких органа. 

             

 

Доказ: 

-  Потврда Народне банке Србије да рачун Привредног 

субјекта није био ниједан дан у блокади у претходном 

периоду од 2 године пре датума истека рока за подношење 

понуда. 
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                           2. ТЕХНИЧКИ И СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТ 

                           2.1. Сертификати  

              2.1.1. Понуђач треба да поседује следећу опрему: 

 - Вакум пумпа – 1 комад; 

 - Апарат за заваривање – 1 комад; 

 - Бушилица за бетон– 1 комад ; 

 - Рекупуратор фреона – 1 комад; 

 - Прибор за гасно заваривање/сечење – 1 комад; 

 - Гарнитура за гасно сечење – 1 комад; 

 - Лестве Ал. 9 метара– 1 комад; 

- Експандер  бакарних цеви – 1 комад; 

 - Алат за пнеуматска црева – 1 комад. 

 

Доказ: 
    - копија важећег сертификата Института за 

безбедност за: вакум пумпа, апарат за заваривање, бушилица 

за бетон, рекупуратор фреона, прибор за гасно 

заваривање/сечење, гарнитура за гасно сечење, лестве ал. 9 

метара, експандер  бакарних цеви, алат за пнеуматска црева. 

    - Фотокопијa важеће пописне листе на дан 

31.12.2022. године (Извод из пописне листе мора да садржи: 

прву страну, последњу страну са потписима чланова пописне 

Комисије и стране на којима су назначена захтевана техничка 

средства.  

Привредни субјект је дужан да на сваку страну стави потпис 

одговорног лица и да видно означи (маркира) уређаје и 

опрему. 

 

2.1.2. Понуђач треба да поседује следећа лична заштитна средства: 

- Потпуна телесна упрега –1 комад ;    

- Аутоматски карабинер са сигурносним завртњем –1 комад; 

- Сигурносни шлем–1 комад; 

- Трака за сидрење–1 комад;       

- Кочница-1 комад; 

- Радно уже-1 комад; 

- Аутоматски кљунасти карабинер-1 комад; 

- Уже за позиционирање -1 комад. 

 

 

Доказ: 
- копија важећег сертификата Института за безбедност за:  

 потпуна телесна упрега, аутоматски карабинер са 

сигурносним завртњем, сигурносни шлем, трака за сидрење, 

кочница, радно ужe, аутоматски кљунасти карабинер, уже за 

позиционирање. 

- Фотокопијa важеће пописне листе на дан 31.12.2022. 

године (Извод из пописне листе мора да садржи: прву страну, 

последњу страну са потписима чланова пописне Комисије и 

стране на којима су назначена захтевана опрема за рад.  

Привредни субјект је дужан да на сваку страну стави потпис 

одговорног лица и да видно означи (маркира) уређаје и опрему. 
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2.2. Понуђач треба да поседује: 

- минимум 5 теретних возила (у својини, по основу лизинга или уговора о 

закупу), минимум носивости 800 кг максимум 10т носивости. 

 

Доказ: 

 - фотокопија саобраћајне дозволе возила и важеће полисе 

осигурања или очитане саобраћајне дозволе, а уколико 

возила нису у својини привредног субјекта и копија 

закључених уговора који представљају неки од наведених 

правних основа за поседовање возила; 

 

 

2.3. Понуђач треба је дужан да располаже следећим кадровским капацитетима: 

1. минимум 2 радно ангажована или запослена радника са сертификатима о 

положеном испиту за поступак варења 912, 311 и/или 111. 

 

 

Доказ: 

 - фотокопија појединачне пореске пријаве о 

обрачунатим порезима и доприносима (ППП-ПД) обрасца 

за месец јануар 2023. године; 

- копија уговора о раду, односно о радном 

ангажовању по другом правном основу; 

- копије сертификата о положеном стручном испиту 

за варење 912, 311 и/или 111 за два радно ангажована или 

запослена радника. 

 

2. минимум 1 радно ангажовано или запослено лице са сертификатом за рад на 

висини. 

 

Доказ: 

- фотокопија појединачне пореске пријаве о 

обрачунатим порезима и доприносима (ППП-ПД) обрасца 

за месец јануар 2023. године; 

- копија уговора о раду, односно о радном 

ангажовању по другом правном основу; 

- положен стручни испит за рад на висини и важећи 

лекарски преглед за рад на висини (доказ уверење о 

положеном стручном испиту и важећа потврда или 

извештај о извршеном лекарском прегледу за рад на 

висини). 

 

3. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ДЕЛТНОСИ 

 

3.1. Понуђач мора да поседује дозволу Министарства заштите животне средине 

дозволе за сакупљање и за транспорт неопасног отпада на територији Републике 

Србије, дозволе за складиштење и третман опасног и неопасног отпада издате од 

стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине 

 

Доказ: 

- Фотокопије важеће дозволе сакупљање и за 

транспорт неопасног отпада на територији Републике 

Србије, дозволе за складиштење и третман опасног и 

неопасног отпада издате од Министарства енергетике, 

развоја и заштите животне средине 
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4. УВЕРЕЊЕ О НЕОСУЂИВАНОСТИ ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА 

Управа за заједничке послове републичких органа ће искључити понуђача  из 

поступка отуђења ако: 

Понуђач не докаже његов његов законски заступник није правноснажно осуђени 

за: 

1) кривично дело које је извршио као члан организоване криминалне групе и 

кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 

2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело 

примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у 

обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, 

кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело 

давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и 

коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 

делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело 

јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и 

обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, 

кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело 

трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском 

односу. 

 

Доказ: 

- Потврда надлежног суда, односно надлежне 

полицијске управе 

 

 

8. Писмена понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи: 

- понуђену цену у номиналном износу по комаду за отпадно гвожђе за 

мешани отпадни метал, за отпадни лим, за отпадни алуминијум без примеса, за 

отпадни бакар, за отпадни месинг, за отпадно олово, за отпадни гус, за отпадни 

прохром, отпадни бакарни каблови са изолацијом пун пресек жице, отпадни бакарни 

каблови са изолацијом лицнасти, отпадна црна браварија-столарија са стаклом, отпадна 

алуминијумска столарија са стаклом и отпадна ПВЦ столарија са стаклом, назив 

понуђача, адресу, број телефона и извод о регистрацији привредног субјекта издат од 

Агенције за привредне регистре, осим у случају када је за регистрацију надлежан други 

орган; 

           - доказ о уплати депозита; 

           - за правна лица копија извода о регистрацији привредног субјекта издат 

од Агенције за привредне регистре, осим у случају када је за регистрацију надлежан 

други орган; 

           - за физичка лица треба доставити име, презиме и адресу, копију личне 

карте, број рачуна у банци (за случај повраћаја депозита) и број мобилног телефона. 

Депозит износи 50.000,00 динара без ПДВ-а. 

              Понудa за се подноси на адресу: Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат са 

понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА ЗА ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ОТПАДНОГ ГВОЖЂА - НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини назив понуђача, број телефона 

и адреса. 

Понуда која не садржи једничну цену за све ставке неће се узети у 

разматрање. 
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  Поступак отуђења спроводи се у складу са Законом о управљању 

отпадом („Службени гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 и др.закон), 

те у том смислу уз понуду је потребно доставити фотокопије следећих дозвола и то:  

дозволу за сакупљање и за транспорт неопасног отпада, дозволу за складиштење и 

третман опасног и неопасног отпада или фотокопију једне интегралне дозволе издате 

од стране надлежног Министарства. 

 Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола према 

Закону од управљању отпадом, дужан је да достави фотокопију уговора о пословно 

техничкој сарадњи са правним или физичким лицем који поседује наведену дозволу, 

као и фотокопију те дозволе. 

   Отварање понуда обавиће се јавно. 

  Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене елементе и  

доказе, неће се узети у разматрање. 

   О избору најповољнијег понуђача, понуђачи ће бити обавештени 

електронском путем на интернет страници, а са понуђачем чија је понуда изабрана као 

најповољнија биће закључен уговор на период од две године.  

            Понуђач је дужан да уплати депозит у висини од 50.000,00 динара без 

ПДВ-а, на жиро рачун 840-30971845-20, по моделу 97 са позивом на 

303411000408130742321. Понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, 

уплаћени износ депозита рачунаће се као део уплаћених средстава који ће бити 

урачунат у продајну цену.  

            Уколико изабрани понуђач одустане од понуде, односно закључења 

уговора, депозит неће бити враћен. 

            Уплаћени депозит ће бити враћен изабраном понуђачу након истека рока 

трајања уговора. Наручилац задржава уплаћени депозит као средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла.  

  Понуђач чија  понуда не буде изабрана, подноси писани захтев Управи, 

за повраћај уплаћених средстава (депозита), на основу којег Управа издаје потврду о 

уплаћеним средствима. Понуђач потом надлежној филијали Пореске управе доставља 

оригинал потврду, извод о уплати  (или оригинал налог за уплату) и захтев за повраћај, 

на основу којег остварује право на повраћај депозита, све у складу са чланом 28. 

Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 

средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“ бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 

46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018- др.закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 

151/2020 19/2021, 10/2022 и 144/2022). 

Писмена понуда подноси се најкасније до 14.03.2023. године до 10,00 

у затвореној коверти и треба да садржи: 

- понуђену цену у номиналном износу по комаду за отпадно гвожђе за 

мешани отпадни метал, за отпадни лим, за отпадни алуминијум без примеса, за 

отпадни бакар, за отпадни месинг, за отпадно олово, за отпадни гус, за отпадни 

прохром, отпадни бакарни каблови са изолацијом пун пресек жице, отпадни 

бакарни каблови са изолацијом лицнасти, отпадна црна браварија-столарија са 

стаклом, отпадна алуминијумска столарија са стаклом и отпадна ПВЦ столарија 

са стаклом, назив понуђача, адресу, број телефона и извод о регистрацији 

привредног субјекта издат од Агенције за привредне регистре, осим у случају када 

је за регистрацију надлежан други орган; 

           - доказ о уплати депозита; 

           - за правна лица копија извода о регистрацији привредног субјекта 

издат од Агенције за привредне регистре, осим у случају када је за регистрацију 

надлежан други орган; 
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           - за физичка лица треба доставити име, презиме и адресу, копију 

личне карте, број рачуна у банци (за случај повраћаја депозита) и број мобилног 

телефона; 

          - докази коју су захтевани у условима за подношење понуде 

(финансијски капацитет, технички и стручни капацитет, испуњеност услова за 

обављање професионалне делатности и уверење о неосуђиваности за законског 

заступника). 

Депозит износи 50.000,00 динара без ПДВ-а. 

              Понудa за се подноси на адресу: Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. 

Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА ЗА 

ЗА ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ГВОЖЂА - НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини назив 

понуђача, број телефона и адреса. 

     Изабрани понуђач је дужан да приликом реализације уговора достави 

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

бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 и др.закон) и према Правилнику о обрасцу 

документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 

114/2013). 

 Изабрани понуђач је дужан да започне преузимање предмета отуђења у 

року од 48 часова од писменог или усменог позива овлашћеног лица Продавца, на 

адресама, објеката републичких органа у Београду, Смедереву, Ворову, Тополу и на 

осталим објектима на територији Републике Србије. 

Приликом преузимања и мерења отпадног гвожђа, обојених метала, 

алуминијумске и пвц столарије, Продавац сачињава Отпремницу. Отпремница садржи 

податке о врсти отпада (количини преузетог отпада и локацији са које се отпад 

преузима и мора бити обострано потписана од стране Продавца и изабраног понуђача. 

Изабрани понуђач је дужан да Отпремницу и Документ о кретању 

отпада, за сваку појединачну испоруку, достави Продавцу у року не дужем од 48 

часова од преузимања отпада.    

             Уколико се у Отпремницу унесу било какве промене након потписивања 

од стране представника Продавца, Отпремница неће бити прихваћена приликом 

плаћања.  

Један примерак Отпремнице се доставља изабраном понуђачу, као основ 

за издавање фактуре, а други примерак задржава Продавац.  

  Отварање понуда обавиће се јавно, дана 14.03.2023. године у 10,00 

часова, у Управи за заједничке послове републичких органа у Београду, 

Немањина 22-26, I спрат, канцеларија 1. 

            Изабрани понуђач ће понуђену цену да уплаћује у року од 15 дана од 

дана пријема фактуре. 

 Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.   

  Лице за контакт у поступку отуђења је Марко Цолић, начелник у 

Сектору за инвестиције, инвестицино и текуће одржавање за тел: 064/8167-329, email: 

marko.colic@uzzpro.gov.rs.            

            Изабрани понуђач закључиће са Продавцем уговор на период од две 

године. 

            У поступку отуђења, изабрани понуђач је дужан да у свему поступа у 

складу са Законом о управљању отпадом (”Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 

14/2016 и 95/2018- др.закон).  
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  Записник о отварању понуда и Обавештење учесницима у поступку 

отуђења о избору најповољније понуде, биће објављени на интернет страници Управе 

за заједничке послове републичких органа - www.uzzpro.gov.rs, у року од 10 дана од 

дана отварања понуда.  

 

  

   

http://www.uzzpro.gov.rs/


 

 

 


