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Комисија за спровођење поступка
писменог јавног надметања



На основу Одлуке Надзорног одбора бр. 1952 од 12.04.2017. године, директор ЈКП
„Kомуналац“ Лесковац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на писменом јавном надметању за продају

отпадног материјала

Предмети продаје:
1. МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЈА, процењене тежине око 600 кг
2. АУТОЦИСТЕРНА ФАП1314 процењене тежине око 2000 кг
3. АУТОПРСКАЛИЦА за прање и поливање МЕРЦЕДЕС 1213 процењене тежине око 2500 кг

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:
Критеријум за избор најповољнијег је највећа понуђена цена.

Продаја и преузимање предмета јавног надметања може бити одједном или сукцесивна, али
се преузимање целокупног лицитираног материјал мора извршити најкасније у року од 10 дана од
дана потписивања уговора.

Почетна цена је цена која је за Продавца минимално прихватљива и то:
Почетна цена за металну конструкцију: 13дин/кг
Почетна цена за ФАП 1314: 13дин/кг
Почетна цена за АУТОПРСКАЛИЦУ за прање и поливање: 13дин/кг

Потенцијални учесник/купац у јавном надметању мора дати понуду за све врсте отпада.
Уколико два или више купца понуде исту цену (под истим условима, предност ће имати купац који
је први доставио понуду (односно чија је понуда прва завдена у деловодну књигу продавца).

Купац купује предмете продаје из спецификације у виђеном стању, на основу свог мишљења и
процене и нема право на приговоре и рекламације наком извршења примопредаје робе.

Коначна количина преузетог предмета продаје одређује се мерењем на ваги коју одреди
продавац и овако измерене количине су једино меродавне.

Купац у потпуности прихвата обавезе и права утврђена текстом модела Уговора о купопродаји,
који је дат у прилогу продајне документације.

Трошкови преузимања и превоза падају на терет купца.
Купац врши плаћање за преузету/купљену робу најкасније у року од два дана од дана

преузимања и утврђивања стварне количине робе.



Локација на којој се налазе предмети продаје:
Плац предузећа ЈКП „Комуналац“ Лесковац у улици „Светозара Милетића“ бб, Лесковац

Заинтересовани купци могу извршити увид у стање предмета продаје сваког радног дана
на наведеним адресама, уз претходну обавезну најаву референту набавке Јовановић Ивану, и то
од 08-14 сати.

Јавни позив за учешће:
Јавни позив ће бити објављен на локалној телевизији К1 и на сајту ЈКП

„Комуналац“ Лесковац www. jkpkomunalac.rs дана 21.07.2017. године (све информације у вези
објављивања огласа - јавног позива, потенцијални учесници могу добити информацију на телефон
016/243-240).

Документацију за учешће заинтересовани купци могупреузети на сајту ЈКП
„Комуналац“ Лесковац: www. jkpkomunalac.rs или лично у канцеларији правне службе.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:
Право учешћа:
Право учешћа имају сва правна лица (привредна друштва) или предузетници који:
- поднесу Понуду
- који поседују прописану документацију која се односи на испуњеност услова у складу са

Законом о управљању отпадом тј. дозволе за сакупљање, складиштење и третман наведене врсте
отпада (издате од надлежног Министарства) и који испуњавају услове из Закона о заштити
животне средине, Правилника о начину поступања са отпадима, Правилника о условима и начину
разврставања и чувања секундарних сировина и која су опремљена потребним транспортним
средствима, механизацијом и алатима за преузимање предмета продаје.

Рок за подношење Понуде:
Понуда се може доставити најкасније дана 31.07.2017. године до 1130 сати. Јавно отварање

понуда ће се извршити истог дана са почетком у 1200 сати.
Понуда се сматра благовременом уколико је до овог датума примљена код Продавца (без

обзира на начин достављања- лично, преко курира или поштом). Актом подношења понуде за
учешће учесник у потпуности прихвата да за време и након процеса јавне продаје не доводи у
питање процедуру јавне продаје.

Начин подношења Понуде:
Понуда се подноси путем курира, лично или путем препоручене поште у једном примерку

у затвореној коверти, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за учешће на јавном надметању -
отпадни материјал“. Понуде слати на адресу Продавца:

ЈКП „Комуналац“ Лесковац
Ул.Јужноморавских бригада бр.100
Лесковац 16000
Доказ о личној испоруци или испоруци путем курира је оверена потврда о пријему

пошиљке-понуде, коју ће Продавац издати потписану и оверити печатом.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 016/243-240 сваког радног дана у
времену од 09:00-14:00, или лично у просторијама ЈКП „Комуналац“ Лесковац, Ул.Јужноморавских
бригада бр.100 у Лесковцу. Особа за контакт Сребра Михајловић (канцеларија правне службе).



УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА/КУПЦИМА
за учешће на писменом јавном надметању за продају

отпадног материјала

Садржина Понуде за учешће у јавном надметању:
-Понуда за јавно надметање треба да садржи следеће податке: назив, седиште и адресу

потенцијалног учесника, име и презиме контакт особе, број фиксног и мобилног телефона, број
факса и е- mail адресу, као и број рачуна за случај враћања уплаћеног депозита.

-Понуда мора бити потписана од стране законског заступника или лица које је овлашћено
од стране законског заступника купца. Уколико се овлашћује друго лице за подношење пријаве за
учешће у поступку јавног надметања, прилаже се оверено и потписано Овлашћење.

-Уз пријаву за учешће подноси се:
1. Извод/потврда из АПР-а о регистрацији (фотокопија)
2. дозволу надлежног Министарства за сакупљање, складиштење и третман наведене

врсте отпада издате (о испуњености услова за промет и прераду секундарних сировина
и за сакупљање, транспорт и складиштење отпада (фотокопија)

3. Изјава понуђача (под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу) ,
потписана и печатом оверена о опремљености потребним транспортним средствима,
механизацијом и алатима за преузимање предметне робе, уз навођење врсте и
регистарских ознака транспортних средстава, као и навођење броја и ближих ознака
механизације и опреме којом располаже.(Изјаву понуђач доставља на сопственом
обрасцу)

4. Mодел уговора (из документације, попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног
лица понуђача)

Право Продавца да не реализује продају:
Продавац задржава право дане реализује ову продају након отварања понуда, уколио не добије
задовољавајуће понуде, односно ако добије понуде које су испод почетне цене, која је одређена
јавним позивом.

Правни основ за стицање власништва над предметом јавног надметања:
Правни основ за стицање власништва над предметом јавног надметања (отпадним

материјалом и аутомобилом) је Уговор о купопродаји који ће потписати две стране: Купац-учесник
који на јавном надметању који понуди највећу ценуи Продавац.

Датум закључења Уговора о купопродаји је датум када овлашћени представници
уговорних страна потпишу уговор. У случају да не потпису уговор истовремено, као датум
закључења уговора сматраће се датум каснијег потписа.

Поступак након јавног надметања:
Са купцем који је понудио највећу цену, Продавац ће потписати Уговор у року од 8 дана од

дана јавног надметања. Купац је дужан да материјал најкасније у року од 10 дана од дана
закључења Уговора о купопродаји, предметну складиштену робу (отпадни материјал) са локације:
улица Светожара Милетића бб и превезе до места мерења (на ваги коју је одредио Продавац) и
након тога преузме. Купац је дужан да плаћање изврши у року од два дана од дана преузимања
робе.

Предмети продаје се продају у виђеном стању без било каквих даљих гаранција Продавца.



Поступак јавног надметања:
Поступак јавног надметања спроводи комисија коју је именовао директор Предузећа.за

спровођење поступка писаног јавног надметања
Поступак отварања понуда на јавном надметању, одржаће се дана 31.07.2017.год.у 1200

сати и то на адреси Продавца у ул. ЈМБ 100, Лесковац
Заинтересована лица која су поднела Понуду могу присуствовати поступку отварања

понуда или овластити свог представника. Лица која присуствују морају приложити овлашћење да
могу присуствовати поступку отварања.

Право приговора учесници имају приликом самог поступка отварања и биће истакнути и
наведени у Записнику. Након потписивања записника присутни понуђачи немају право да уложе
приговор.

У време које је одређено као време почетка јавног надметања председник комисије
отвара понуде. О поступку отварања понуда води се Записник који садржи:

1. Податке о јавном надметању, датуму одржавања, предмету продаје, члановима
комисије и присутним лицима

2. Почетну цену
3. Податке о пристиглим понудама, број и датум приспећа, податке о подносиоцу понуде,

достављеној документацији и податке који су наведени у обрасцу Понуде
4. Опис тока јавног надметања
5. Датум и време почетка и завршетка лицитације
6. Приговоре подносиоца пријава
7. остале податке од значаја за рад Комисије
8. Записник потписују: Председник комисије, чланови комисије, сви присутни подносиоци

понуда

Закључење уговора:
После оглашавања купца, потписивања записника, Комисија ће сачинити Извештај о

поступку писменог јавног надметања и дати предлог Одлуке о додели уговора. Купац који је дао
највећу цену биће позван да у року од 8 дана закључи Уговор о купопродаји. Након закључивања
Уговора о купопродаји, Купац исплаћује цену у складу са Уговором о купопродаји закљученим са
Продавцем.

Ако учесник који је истакао највећу цену одбије да закључи уговор уговор ће бити
додељен купцу који је следећи понудио највећу цену

Учесници немају право да захтевају накнаду трошкова за учешће на јавном надметању.

Образац Понуде, Изјава о опремљености и Mодел Уговора о купопродаји налази се као
прилог уз ово Упутство.



Изјава

Овим као учесник уписменом јавном надметању за продају отпадног
материјала, по Вашем јавном позиву, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављујем да располажем опремом, потребним транспортним
средствима, механизацијом и алатима за преузимањем предметног отпада, која
омогућава лако и брзо преузимање отпадног материја.

Тиме потврђујем да располажем траженим техничким капацитетом и
испуњавам услове које продавац захтева у Јавном позиву за учешће и Упутству
учесницима/купцима за учешће на писменом јавном надметању продаје отпадног
материјала.

У ______________,
дана:____.____. 2016.год.

М.П ________________________
Потпис овлашћеног лица



ПОНУДА

ЗА УЧЕШЋЕ НА ПИСМЕНОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУЗА ПРОДАЈУ
ОТПАДНОГМАТЕРИЈАЛА

______________________________________ _________________________________
(Назив правнног лица/предузетничке радње) (Седиште – место адреса понуђача)

___________________ _____________________ ______________________________
(ПИБ) (матични број) (бр.текућег рачуна)

____________________________________ _________________________________
(телефон/факс) (е-маил адреса)

___________________________________ _________________________________
(име и презиме контакт особе) (бр.мобилног телефона особе за контакт)

____________________________________________
(име и презиме законског заступника/власника)

_____________________________________________
(потпис законског заступника/власника)

Понуду дајем за:

Металну конструкцију: _______ дин/кг
Аутоцистерну ФАП 1314: __________дин/кг
Аутопрскалица МЕРЦЕДЕС 1213 : ________дин/кг

У јавном надметању учествујем:
1. Самостално
2. У заједничкој понуди

Са ________________________________________________

Сагласан сам са свим условима продаје и писменог јавног надметања које је прописао
продавац.

У потпуности прихватам обавезе и права утврђена текстом Упутство
учесницима/купцима за учествовање у писменом јавном надметању и модела Уговора о
купопродаји који је дат у прилогу продајне документације.

Уз понудуприлажем:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

МП. ________________________

МОДЕЛ УГОВОРА



У Г О В О Р
О КУПОПРОДАЈИ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Закључен дана _____________год. између

1. ЈКП Комуналац Лесковац, ПИБ 100545204, мат.бр.07204787, т.рн.105-26004-05 (АИК
банка) кога заступа Директор Владимир Синадиновић, као продавца, с једне стране, и

2. ___________________________, ПИБ________________, мат.бр._____________,
т.рн.___________________________ (___________________банка) кога заступа
________________________________, као купца, с друге стране.

Члан 1.
Предметовогуговорајепродајаотпадног материјала који је наведен у

Упутствупонуђачимазаучешћенаписменомјавномнадметањузапродајуотпадног
материјала (Метална конструкција, расходована, Аутоцистерна ФАП 1314 и расходована
Аутопрскалица за прање и поливање МЕРЦЕДЕС 1213) који се као отпадни материјал јавио
приликом реконструкције подстаница и расходованог моторног возила.

Члан 2.
Саставни део овог уговора су понуда купца бр.________ од __________год. и

Упутство купцима за учешће на писменом јавном надметању за продају отпадног
материјала.

Члан 3.
Уговорне стране су се договориле да продавац продаје, а купац преузима и плаћа

уговорену робу из члана 1. овог уговора на локацији плац предузећа у улици Светозара
Милетића бб у Лесковцу.

Члан 4.
Купац купује отпадни материјал по цени из понуде из чл. 2. овог уговора (према

понуди купца)и исту преузима, транспортује и плаћа након мерења.
Преузимање робе врши се одједном или сукцесивно, према могућностима купца,
најкасније у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора.

Члан 5.
Продавац сноси трошкове мерења отпада.
Продавац се обавезује да на време обезбеди мерно место и о томе обавести купца.
Мерење се обавља на ваги и на локацији коју продавац одреди, у присуству

овлашћених представника уговорних страна.
Након мерења утврђују се стварне количине и цена преузете робе из члана 1. овог

уговора.
О мерењу се води записник који потписују представници уговарача.

Члан 6.



Купац је дужан да, у року од 2 дана од дана преузимања и утврђивања стварне
количине робе, плаћа преузету робу по цени из понуде и чл. 2. овог уговора (према
понуди купца), на текући рачун продавца бр.105-26004-05 код АИК банке Лесковац.

Уколико купац, у року из претходног става овог члана, не изврши уплату преузете
робе, дужан је да плати и затезну камату у складу са важећим прописима, почев од дана
истека рока за плаћање.

Купац је дужан да приликом склапања овог уговора преда продавцу регистровану
бланко соло меницу, као средство обезбеђења плаћања.

Члан 7.
Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Уколико уговор не

потпишу истовремено, даном потписивања сматра се каснији датум потписивања.
Уговор траје до извршења уговорених обавеза, односно све док купац не преузме

целокупну робу, која је предмет уговора, са локације плаца предузећа у улици Светозара
Милетића бб у Лесковцу.

Члан 8.
Измене и допуне овог уговора врше се уз обавезну писмену сагласност обе

уговорне стране.

Члан 9.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће

одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.
Евентуалне спорове који настану за време трајања уговора, уговорне стране ће

решевати споразумно, у писаном облику. Уколико није могуће споразумно решење спора,
уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.

Члан 13.
Овај уговор је израђен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Продавац

задржава 3, а купац 1 примерак.

ПРОДАВАЦ КУПАЦ
ЈКП КОМУНАЛАЦ ЛЕСКОВАЦ ________________________

Директор, Владимир Синадиновић дипл,ецц
________________________

__________________________ (______________________)


