
Питања и Одговори на питања у вези Јавног позива за доставаљање понуда у 

поступку отуђења опасног отпада који настаје у редовном пословању МУП-а, путем 

продаје у виду секундарних сировина из објеката полицијских управа и седишта 

Министарства унутрашњих послова:   07 број: 404-20-5/23 

 

Министарству унутрашњих послова, Сектору за материјално-финансијске послове 

упућена су питања у вези Јавног позива за достављање понуда у поступку отуђења опасног 

отпада који настаје у редовном пословању МУП-а, путем продаје у виду секундарних 

сировина из објеката полицијских управа и седишта Министарства унутрашњих послова, 

објављеног дана 04.02.2023. године. С тим у вези, објављујемо питања и одговоре на иста: 

1. ПИТАЊЕ: „Страна 7/31 тачка 3. Услови преузимања и начин плаћања стоји: 

Приликом примопредаје/преузимања опасног отпада обе уговорне стране су 

дужне да потпишу Документ о кретању отпада сходно Закону о управљању 

отпадом. Документ за потписивање је у обавези да обезбеди купац – Закон о 

управљању отпадом налаже власнику отпада у овом случају МУП да уради 

најаву кретања.“ 

ОДГОВОР: Приликом примопредаје секундарних сировина које су предмет 

поступка, према Конкурсној документацији, обе уговорне стране су у обавези 

да потпишу документ о кретању отпада, а који ће се обезбедити након најаве 

кретања опасног отпада, а све у складу са Законом о управљању отпадом. 

2. ПИТАЊЕ: „Страна 8/31 ставка 6. Услови за учествовање у поступку стоји: да 

поседује постројење за прераду оловних акумулатора, отпада и сировина на 

бази олова – xxxx... предузеће поседује постројење за третман ее отпада а за 

оловне акумулаторе има са партнером потписане важеће Уговоре о ПТС-у. Да 

ли испуњава услове за учешће на тендеру?“  

ОДГОВОР: Конкурсном документацијом насловом VI Упутство за сачињавање 

понуда, тачком 7. (страна 12) предвиђено је да понуду може поднети група 

понуђача. Из овог произилази да уколико понуду подноси група понуђача, 

саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према Продавцу (Министарству унутрашњих послова) обавезују 

на извршење обавезе: податке о члану групе који ће бити носилац посла, 

односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу пред Продавцем и 

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу посла. Група 

понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова наведених у 

Конкурској документацији. У вези са тим није довољно да један пунуђач 

достави Уговор о пословно-техничкој сарадњи као доказ испуњености услова за 

учешће у поступку, већ је неопходно подношење заједничке понуде од стране 

групе понуђача, при чему сви понуђачи из групе понуђача одговарају 

неограничено солидарно према Продавцу. 

 



3. ПИТАЊЕ: „Страна 21/31 члан 5. Преузимање секундарних сировина – медија 

за чување података, који спадају под категорију отпадних електронских уређаја, 

могуће је само уколико је претходно извршено уништење – дробљење (сечење) 

истих од стране купц, одговарајућим сопственим алатом, а уз надзор Комисије 

за уништење за све време поступка уништења. Након комисијског уништења 

медија за чување података сачињава се записник о уништењу (обострано 

потписан) – ово еј могуће урадити али само на локацији xxxx...јер дозвола за 

третнам ее отпада важи за тачно наведену локацију у дозволи“  

ОДГОВОР: Преузимање секундарних сировина – медија за чување података, 

који припадају категорији отпадних електронских и електричних уређаја, а које 

је предвиђено Конкурсном документацијом тачка  4. Посебни захтеви (страна 7) 

ће се вршити уз претходно уништење алатом Купца на адреси Купца, уз 

присуство представника Продавца, односно уз надзор Комисије за уништење за 

све време поступка уништења, при чему се сачињава записник о уништењу 

(обострано потписан) након комисијског уништења медија за чување података. 

 

4. ПИТАЊЕ: „Податак о количини за ее отпад и оловне акумулаторе“ 

ОДГОВОР: Расход отпада, који је предмет поступка отуђења путем продаје у 

виду секундарних сировина, а с обзиром на категорију ове врсте отпада, те да је 

у питању отпад који настаје у редовном пословању Министарства унутрашњих 

послова, односно свих организационих јединица у саставу овог државног 

органа, врши континуирано. С обзиром на континуитет у расходовању ове 

врсте отпада, количина истог не може се прецизно утврдити, нити оквирно 

предвидети. Управо због изнетих околности, Конкурсном документацијом је, уз 

услов да понуђена цена по јединици мере (килограм) буде тржишна, као 

критеријум за оцењивање понуда, предвиђена економски најповољнија понуда, 

а  рангирање понуђача у односу на понуђену цену (цена по јединици мере - 

килограм за сваку ставку понаособ), врши на основу добијених бодова - 

пондера, који су полазећи од цене по јединици мере (килограм) за отпадне 

електронске и електричне уређаје и отпадне акумулаторе од стране Продавца - 

Министарства унутрашњих послова, одређени према релативном значају, а на 

начин утврђен Конкурсном документацијом. 

 

 

 

Комисија за спровођење поступка 

07 број:  404-20-5/23 


