
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 

Предмет продаје:  Oтпадно јестивo уљe 

Рок за достављање 

понуде:  24. фебруар 2022. године до 12.00 часова.  

Начин достављања 

понуде:  

Попуњен образац понуде са пратећом документацијом доставља се у 

запечаћеној коверти на адресу: Народна банка Србије, Краља Петра 12, 

Београд, непосредно на писарници Народне банке Србије или препорученом 

поштом, са назнаком: „ПОНУДА за откуп, сакупљање и преузимање 

отпадног јестивог уља – НЕ ОТВАРАТИ“.  

Место датум и време 

отварања понуда: 

Благовремено пристигле понуде биће комисијски отворене. Отварање понуда 

одржаће се 25. фебруара 2022. године у 12.00 часова у просторијама Народне 

банка Србије, Устаничка 130. 

Поступак отварања 

понуда:  

Отварање понуда, ради превентивне здравствене заштите, неће бити јавно.  

О отварању понуда сачињава се записник који садржи податке из понуде, 

достављену документацију, датум достављања понуде, време почетка и 

завршетка отварања понуда.  

Записник о отварању понуда  биће достављен понуђачима у року од два радна 

дана од дана отварања понуда. 

Неблаговременом понудом сматра се понуда понуђача која није примљена у 

писарници Народне банке Србије, Краља Петра 12, закључно са 24. 

фебруаром 2022. године до 12.00 часова.  

Понуда ће бити неприхватљива  и поред благовременог приспећа на адресу 

из овог Позива ако: не испуњава све захтеве који су у њему наведени, није 

понуђена цена по килограму из Обрасца понуде и цена није наведена у 

динарима – што ће бити констатовано Записником о отварању понуда.  

Након отварања и разматрања исправних, односно уредних понуда, 

Комисија ће у примереном року изабрати најповољнијег понуђача за 

преузимање отпадног јестивог уља.    

Ако два или више понуђача понуде исту откупну цену, поступак ће се 

наставити јавним надметањем путем затворених коверата, о чему ће 

понуђачи бити обавештени телефонским позивом или преко њихових имејл 

адреса, уз прецизирање дана, часа и места одржавања тог надметања.   

Поступак надметања наставља се све док један од понуђача не понуди вишу 

откупну цену за отпадно уље од других понуђача у поступку.   



Обавезни елементи 

понуде:  

Понуђач је обавезан да у Обрасцу понуде (Прилог 1), поред својих података, 

наведе цену по килограму у динарима и рок плаћања, као и достави 

документацију ближе описану у делу „Остали услови продаје“.  

Остали услови 

продаје:   

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе следећу документацију (у случају 

сумње, Народна банка Србије ће затражити оригинал документа на увид):  

 - дозволу за сакупљање отпада, дозволу за транспорт отпада, дозволу за 

складиштење отпада или фотокопију документа који садржи једну 

интегралну дозволу (а ако нема дозволу за третман и одлагање отпада – дужан 

је да достави оверену фотокопију уговора о пословно-техничкој сарадњи с 

другим правним или физичким лицем које поседује те дозволе, као и оверену 

фотокопију дозвола).  

Критеријуми за 

избор најповољније 

исправне понуде:   
Највиша понуђена цена по килограму.  

Остале информације 

о поступку продаје  

Отпадно уље се преузима по позиву Народне банке Србије на локацији 

Пословно-рекреативног центра – Топчидер, у Булевару војводе Мишића 26, 

Београд. 

Изабрани понуђач je дужан да обезбеди одговарајуће непропусне и затворене 

посуде за сакупљање отпадног уља, које морају да одговарају прописаном 

стандарду. 

Све трошкове око преузимања и транспорта отпадног јестивог уља сноси 

изабрани понуђач. 

Особа за контакт:   Александар Атанасовски тел. 060/011-5659 

                                                                                                                                                   

  



                                                                                                                               

ПРИЛОГ 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

за куповину отпадног јестивог уља  

                                                                                                      

   Понуда заведена у НБС 

    под бр. _____________ 

    дана _______________ 

     у  ___________  часова 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:______________________________________________________________  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:_____________________________________________________________  

МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ: __________________________________________________________ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ______________________________________________________________  

ТЕЛЕФОН И ИМЕЈЛ АДРЕСА: _____________________________________________________  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _________________________________  

 

 Р.   
бр.  

Назив отпадног материјала  Јед. мере Понуђена цена без ПДВ-а (RSD) 

1.  Отпадно јестиво уље кг   

Рок плаћања (максимално 15 дана)          ______  дана од дана пријема рачуна  

  

         Место и датум:                                                                                        Понуђач:  

  

____________________                  _____________________  

  

 

 


