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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 

Број: 14/63 

Датум:  01.11.2017. 
 
 

Предмет: Захтев за понуду за услугу одношења опасног одпада – никл-
кадмијумских акумулатора 

 
          Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 03. новембра  
2017. године до 11 часова доставите Вашу понуду  (факсом или на наведену 
електронску пошту) за набавку: 
 
 

Назив Јединица мере Количина 
Одношење опасног отпада 
– никл-кадмијумски 
акумулатори 

 
kg 

 
660kg 

 

Напомена: 

1. Количина је орјентациона и служи за оцену понуда. Тачна количина се добија 
након одношења никл-камдијумских акумулатора, на месту примопредаје, 
тачније на локацији произвођача отпада, али до износа расположивих средстава 
опредељених за предметну услугу. 

2. У случају смањења количина, понуђач остаје при датим јединичним ценама. 
Опис услуге: 

У складу са Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 
14/16), члан 36, опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији 
произвођача отпада дуже од 12 месеци. На основу овог члана послодавац је дужан 
да у складу са законском регулативом, преда опасан отпад овлашћеном оператеру 
који поседује Интегралну Дозволу за сакупљање и транспорт опасног отпада на 
територији Републике Срије и Дозволу за складиштење неопасног и опасног 
отпада. 
Услове које понуђач треба да испуни: 

1. Понуђач мора бити регистрован за обављање предметне услуге и да достави 
Интегралну Дозволу за сакупљање и транспорт опасног отпада на територији 
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Републике Србије и Дозволу за складиштење неопасног и опасног отпада, издату 
од стране надлежног Министраства. 

2. Понуђач мора да пошаље запослене из акредитоване лабораторије на локацију 
где се налази предметни отпад, како би се испитао узорак и добио Извештај о 
испитивању опасног отпада. 

3. Понуђач мора да Извештај о испитивању опасног отпада достави Дирекцији за 
водне путеве. 

4. Понуђач мора понети потребну опрему како би утоварио опасан отпад на 
аекватан начин. 

5. Понуђач мора понети вагу на којој ће се измерити предата количина опасног 
отпада. 

6. Понуђач мора обезбедити лица која ће вршити утовар опасног отпада у возило. 
7. Возило мора бити адекватно обележено за транспорт опасног отпада. 
8. Понуђач уколико не успе да целокупну количину превезе у једној тури, мора 

повећати број тура и то неће утицати на договорену цену. 
9. Понуђач мора однети целокупну количину никл-кадмијумских акумулатора. 
10. Понуђач мора доставити Документ о кретању опасног отпада лицу задуженом за 

управљање отпадом у Дирекцији за водне путеве. 
 

Рок и локација за извршење услуге:  

Услугу треба извршити на бази „Београд“ у Макишу, ул. Обреновачки пут 12, до 
краја новембра 2017.године. Одношење никл-кадмијумских акумулатора се мора 
обавити у једном радном дану у временском интервалу од 7.30h до 15.30h. 
 
    
 Критеријум за оцену понуда је: најнижа цена 
‐ Понуђена цена :    100 бодова 

 
 Услови плаћања:  

       Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата 
у понуди мора бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.  

        Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна. 
         Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 

(четрдесетпет) дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 
119/12), рачунајући од дана уредно примљене фактуре. 

 
 
За додатне информације, и достављање понуда, можете се маилом обратити на 
адресу: 

Mail : dstojanovic@plovput.rs или факом на број: 011 30 29 801 


