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JP “MLADOST” OPOVO 
Ive Lole Ribara 1J, 26204 Opovo 

e-mail: info@jpmladostopovo.rs  ○  www.jpmladostopovo.rs 
Tel: +381 13 681 544 

PIB: 101558512  ○  MB: 08143099  ○  Tekući račun: 160-
533718-04 

 
 
Опово, 07.09.2021 
Ев.бр. 2746-1/2021 
 
На основу Решења о образовању комисије за спровођење јавног огласа в.д. директора 
број: 2746/2021 од 07.09.2021., комисија за спровођење поступка објављује 
 

ЈАВНИ ОГЛАС 
За доставу понуда за преузимање електронског и електричног 

отпада са транспортом и крајње збрињавање 
 

Техничка спецификација за преузимање неупотребљивих демонтираних светиљки у 
поступку замене јавног осветљења: 

 

Редни 
број 

Врста светиљке Оквирна количина 
(у комадима) 

1. Светиљке „OPALO 1 Na 100 w“ 1.058 

2. Кугла светиљке 100 

3. Светиљке са живиним сијалицама – кућиште 100 

4. Разне светиљке – рефлектори 20 

УКУПНО: 1.278 

 
Поменути отпад продаје се у виђеном и затеченом стању, без права понуђача на 
накнадне рекламације. 
Потенцијални понуђачи  могу извршити увид у предметни електронски и електрични  
отпад на адреси Опово, Максима Горког бб, сваког радног дана од 10,00-14,00 часова 
за време  трајања позива, уз претходно заказивање на број телефона: 013/681-544. 
Контакт особа: Иван Циврић. 
 
Садржина понуде: 
Понуда мора обавезно да се односи на цену по килограму (дин/кг) за неупотребљиве 
демонтиране светиљке у поступку замене јавног осветљења. 
Понуђач је у обавези да преузме укупну количину неупотребљивих демонтираних 
светиљки. 
Цена мора бити изражена у РСД. 
Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица. 
 

Рок важења понуде: Не може бити краћи од 15 дана од дана отварања понуда. 
 

Рок извршења: Максимално 5 дана од дана пријема обавештења да је понуда 
конкретног понуђача изабрана као најповољнија. 
 

Место извршења: Опово, Максима Горког бб. 
 

Критеријум за избор понуђача: Највиша понуђена цена. 
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Начин и услови плаћања: Вирмански, у року од 5 дана од дана преузимања 
електронског и електричног отпада са транспортом и крајњим збрињавањем и 
испостављања исправне фактуре. 
 

 
Додатни услови: 
 

1. Дозволе: дозвола за управљање отпадом за индексни број отпада 16 02 16 
 

2. ИСО Стандарди: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 
 
Докази: 
 

1. Фотокопија дозволе за управљање отпадом за индексни број отпада 16 02 16 
издата од стране акредитованог сертификационог тела; 
 

2.1. Поседовање ISO 9001: Фотокопија важећег сертификата којим се потврђује 
да је систем менаџмента квалитетом понуђача усаглашен са захтевима 
стандарда ISO 9001 издат од стране акредитованог сертификационог тела. 

2.2. Поседовање ISO 14001: Фотокопија важећег сертификата којим се потврђује 
да је систем менаџмента заштитом животне средине понуђача усаглашен са 
захтевима стандарда ISO 14001 издат од стране акредитованог 
сертификационог тела. 

2.3. Поседовање ISO 45001: Фотокопија важећег сертификата којим се потврђује 
да је систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду  понуђача 
усаглашен са захтевима стандарда ISO 45001издат од стране 
акредитованог сертификационог тела. 

 
Достава понуде: Понуда се доставља непосредно или путем поште у затвореној и 
запечаћеној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИХ 
ДЕМОНТИРАНИХ СВЕТИЉКИ У ПОСТУПКУ ЗАМЕНЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА – НЕ 
ОТВАРАТИ“, а на  полеђини коверте уписује се назив, седиште и адреса са телефоном 
Понуђача. 
 

Адреса за достављање понуда је:  
ЈП „МЛАДОСТ“ Опово 
Иве Лоле Рибара 1ј, 
26204 Опово 
 
Рок за доставу понуда: 13.09.2021. године до 12.00 часова 
 
Отварање понуда: 13.09.2021. године у 12:15 часова. 
 
Уколико два или више понуђача понуде исту цену, поступак ће се наставити путем 
јавног 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 по килограму. Надметање ће се спровести док један 
од понуђача не понуди вишу цену по једном килограму. Уколико понуђачи не 
присуствују у поступку надметања, њихова цена из понуде ће се сматрати коначном, а 
уколико је понуђена цена иста биће изабрана понуда понуђача која је раније предата. 
 
У наставку Јавног огласа се налази Образац понуде, коју су понуђачи у обавези да 
попуне и доставе наручиоцу у року назначеном у Огласу. 
Уз Образац понуде понуђачи су у обавези да доставе и доказе захтеване Јавним 
огласом. 
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О Б Р А З А Ц   П О Н У Д Е 
за преузимање електронског и електричног отпада са 

транспортом и крајње збрињавање 
 

БРОЈ ПОНУДЕ: ______________ 
 
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА: 
 
Назив понуђача:__________________________________________________________ 

 

Адреса понуђача: _________________________________________________________ 

 

Матични број:_____________________________________________________________ 

 

ПИБ:_____________________________________________________________________ 

 

Бр. пословног рачуна и назив банке:________________________________________ 

 

Одговорно лице:__________________________________________________________ 

 

Контакт особа:____________________________________________________________ 

 

Контакт телефон:_________________________________________________________ 

 

 
Врста светиљке 

Јединица 
мере 

Понуђена цена 
по јединици мере 

(без ПДВ-а) 

Понуђена цена 
по јединици мере 

(са ПДВ-ом) 

Светиљке „OPALO 1 Na 100 w“ 
Кугла светиљке 
Светиљке са живиним сијалицама 
– кућиште 
Разне светиљке - рефлектори 

 
 

кг 

 
 
 

 
 
 

 
Напомена: Укупна цена за преузимање електронског и електричног отпада са 
транспортом и крајње збрињавање коју плаћа понуђач обрачунава се множењем 
понуђене цене по јединици мере и укупне количине електронског и електричног отпада 
која ће бити утврђена након поступка преузимања. 
 
Рок важења понуде: _____(не може бити краћи од 15 дана од дана отварања понуда) 
 
Рок извршења: ______ (максимално 5 дана од дана пријема обавештења да је понуда 
конкретног понуђача избрана као најповољнија) 
 
Место извршења: Опово,  Максима Горког бб. 
 
 
 
 
          Датум                                                                                               Понуђач 
 
______________________                                                               ____________________ 

 
 
 


