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ПОНУЂАЧ ( Фирма,поштански број,седиште и пуна адреса ) 
 
 

Текући рачун: 
 

ПИБ: 
 

Матични број: 
 

Шифра 
делатности: 

 
 

Телефон: 
 

Фаx: 
 

e-mail: 
 

  Директор  
(Презиме и име): 

 

 

 

П О Н У Д А  бр. _________ од __.__.2021. године у поступку продаје неопасног 
индустријског отпада ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап Кладово насталог у току 

ревитализације бродске преводнице ХЕ „Ђердап 1“ 
 

 
У складу са Огласом који је објављен у дневном листу _________________ дана 
_____________ године достављамо Вам понуду за куповину следећих врста неопасног 
индустријског отпада ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап Кладово насталог у току 
ревитализације бродске преводнице ХЕ „Ђердап 1“: 
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Р.бр 

 
Индексни број 

отпада и 
класификација 

Назив неопасног 
индустријског отпада Количине 

 
 

ЈМ 
Мин. 

цена у РСД 
без ПДВ 

Цена у 
РСД по 
јединци 

мере без 
ПДВ 

Укупна цена 
у РСД без 

ПДВ 

Ст. 
ПДВ 

% 

Укупан износ ПДВ 
у РСД 

Укупна цена са 
ПДВ у дин. 

1 2 3 4 5 6 7 8=4*7 9 10=8*9/100 11=8+10 

1.1 17 04 05, R Сајле 7.640,00  kg 39,00   0%   

1.2 17 04 05, R Лим  4.840,00 kg 34,00   0%   

1.3 17 04 11, R Каблови бакарни 51.400,00 kg 345,00   0%   

1.4 17 04 05, R Гвожђе  609.698,00  kg 39,00   0%   

1.5. 19 12 03, R Алуминијум 1.740,00 kg 170,00   0%   

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ  

ПДВ  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ  

 

Напомена: У табели су дате почетне цене, а понуђене цене не смеју бити мање од њих јер се у противном понуда сматра 
неприхватљивом 
 
На основу члана 10. став 2. тачка 1. Закона о ПДВ-у, обвезник ПДВ који врши промет секундарних сировина (ЈП ЕПС огранак 
ХЕ Ђердап), није дужан да обрачунава и исказује ПДВ по испостављеном рачуну за извршени промет, одредба се односи на 
ставке у табели где је ПДВ исказан 0%. 
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Услови понуде: 
-Начин плаћања (уписује понуђач): _______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(захтев Продавца: 100% аванс. Напомена: довољно је уписати „сагласан“) 
 
 
- Рок преузимања (уписује понуђач): ______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(Захтев продавца: 180 радних дана (понедељак-петак)  од дана ступања уговора на 
снагу. Преузимање отпада се врши сваког радног дана (понедељак-петак) од 7:00 
до 14:00 часова. Продавац одређује редослед преузимања отпада по врсти. 
Напомена: довољно је уписати „сагласан“.) 
 
-Поседујемо следећу механизацију:________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
о чему прилажемо као доказ:______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
-Имамо у закупу или лизингу следећу механизацију:___________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
о чему прилажемо уговоре о закупу или лизингу:_____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
-Важност понуде:_____________________ од дана отварања понуда (минимум 60 
дана од дана отварања понуда)                                                                                                                                                                         
-Остале напомене:______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Наведене количине у обрасцу за понуду су орјентационе, утврђене на бази 
процене. 
Стварне количине ће се утврдити  након мерења приликом преузимања.  
У случају да се приликом мерења утврди мања количина отпада од наведене Понуђач нема 
права да захтева целокупну количину.Стварне количине не могу да одступају више од 10% 
од процењених количина по свакој ставки у оквиру предмета продаје. 
 
Прилози:  
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-  дозволе понуђача или подизвођача за транспорт отпада индексних бројева 
наведених у предмету продаје (табела са врстама и количинама) издате од 
стране Министарства надлежног за послове животне средине. 
 
- доказ у форми решења о издавању интегралне дозволе за транспорт 

неопасног металног отпада на локацији оператера издато од стране 

надлежних органа. 

- дозволе понуђача или подизвођача за складиштење и третман и поновно 

искориштење Р4 неопасног отпада индексних бројева наведених у предмету 

продаје, искључиво на локацији оператера (табела са врстама и количинама) 

издате од стране надлежног  органа, са планираним годишњим обимом 

производње од најмање 400.000 тона отпада. У дозволи мора бити наведена 

Р4 ознака за операцију поновног искоришћења за одређене врсте отпада. 

- доказ у форми решења о издавању интегралне дозволе за складиштење или 

третман или поновно искориштење Р4 неопасног металног отпада на локацији 

оператера издато од стране надлежних органа. 

- доказ да има сертификовани систем управљања квалитетом ‘’ISO 9001’’ 
система заштите животне средине ‘’ISO 14001’’, система безбедности и 
здравља на раду ‘’ISO 45001’’,  систем управљања безбедношћу ‘’SCC**’’. 
 
-  Доказ о упати депозита за озбиљност понуде  
 
-  Модел Уговора. 
 
Напомена: Понуђач је у обавези да у потпуности попуни образац понуде и 
модел Уговора.                                                                                                                      

 
               

Лице за контакт по овој понуди  је: _________________________________________, 
телефон_______________. 

 
                 
                  Потпис овлашћеног лица понуђача 
   

_____________________________ 
 

 
 


