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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 отпада 
– отпадно дрво извађено из реке Дунав 

 
 
У складу са Огласом који је објављен у дневном листу _________________ дана 
_____________ године достављамо Вам понуду за куповину неопасног отпада – отпадно 
дрво извађено из реке Дунав: 
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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 20 01 38 Дрво отпадно 20 000  m3 0,30   20%   
 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ  
ПДВ  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ  

 

Напомена: У табели је дата почетна цене, а понуђена цене не сме бити мања од ње јер се у противном понуда сматра 
неприхватљивом 
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Услови понуде: 
-Начин плаћања (уписује понуђач): _______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(захтев Продавца: 100% аванс. После потрошеног аванса уколико су количине веће 
од процењених до 10%, плаћање се врши у року од 15 дана од дана 
фактурисања.Рок за уплату аванса је 3 дана од дана закључења уговора. 

 Напомена: довољно је уписати „сагласан“) 
 
 
- Рок преузимања (уписује понуђач): ______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(Захтев продавца: 24 месеца (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. 
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Прилози:  
 
А) Важећа дозвола за сакупљање и транспорт отпада, издата од стране 
Министарства заштите животне средине  или Министарства које је у време 
издавања дозволе било надлежно   за послове заштите животне средине, или друге 
надлежне институције и локалне самоуправе, а све у складу са Законом о 
управљању отпадом - која садржи индексне бројеве отпада који су наведени у 
конкурсној документацији и који се генеришу на локацији ХЕ Ђердап: 
Б) Важећа дозвола за третман отпада на локацији оператера  ИЛИ Дозвола за 
складиштење на локацији оператера наведеног отпада, издата од стране 
надлежног органа (локална самоуправа или Аутономна покрајина или 
Министарства заштите животне средине или Министарства које је у време 
издавања дозволе било надлежно   за послове заштите животне средине), која 
садржи индексне бројеве отпада отпада који су наведени у конкурсној 
документацији и који се генеришу на локацији ХЕ Ђердап: 
Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави 
сваки понуђач из групе понуђача 
 
-  Доказ о упати депозита за озбиљност понуде или банкарску гаранцију 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 
   

_____________________________ 
 

 
 


