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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације у поступку јавне продаје 

отпадног материјала -2/2019П 

        
Измена и допуна 1: у Одељку 3.2. Услови  које подносилац понуде мора да испуни  за 

учествовању  на  јавној продаји, редни број 2, стоји: 
 

1. Сва правна и физичка лица регистрована за промет и прераду отпада која испуњавају 

услове из Закона о привредним друштвима ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 

- dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Закона о управљању отпадом (“Службени гласник 

РС”бр. 36/09, 88/10 и 14/16), тј. поседују важеће дозволе: 

 1.дозволу за сакупљање неопасног отпада, 

 2.дозволу за транспорт неопасног отпада, 

 3.дозвола за складиштење неопасног отпада, 

         4.дозволу за поновно искоришћење  неопасног отпада  односно уговор о пословно 

техничкој сарадњи. 
 

Брише се, тако да сада гласи: 
  
2. Сва правна и физичка лица регистрована за промет и прераду отпада која испуњавају 

услове из Закона о привредним друштвима ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 

- dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Закона о управљању отпадом (“Службени гласник 

РС”бр. 36/09, 88/10 и 14/16), тј. поседују важеће дозволе,  

- за позиције, од 1-6: 

 1.дозволу за сакупљање неопасног отпада, 

 2.дозволу за транспорт неопасног отпада, 

 3.дозвола за складиштење неопасног отпада, 

         4.дозволу за поновно искоришћење  неопасног отпада  односно уговор о пословно     

техничкој сарадњи. 

- за позиције, од 7-10: 

 1.дозволу за сакупљање неопасног отпада, 

 2.дозволу за транспорт неопасног отпада, 

 3.дозвола за складиштење неопасног отпада. 

 

Измена и допуна 2: у Одељку 3.2. Услови  које подносилац понуде мора да испуни  за 

учествовању  на  јавној продаји, редни број 14, стоји: 

Сва правна лица и предузетници која доставе Уверење Пореске управе Министарства 

финасија да су измирила доспеле, јавних прихода као и Уверење Управе јавних прихода 

града односно општине да су измирене обавезе по основу локалних јавних прихода. Доказ: 

Издата и оверена потврда не може бити старија од два месеца од дана објављивања огласа. 

Сваки члан пријаве/групе учесника доставља овај доказ. Подносиоци понуде који су 



уписани у јединствени Регистар понуђача Агенције за приврдне регистре нису у обавези да 

доставе документацију наведену у тачкама: бр. 11. и 12. већ су дужни да наведу интернет 

адресу на којој се могу ове чињенице проверити или доставити Извод о регистованим 

подацима из Регистра понуђача у овереној фотокопији. 

 

Брише се, тако да сада гласи: 

Сва правна лица и предузетници која доставе Уверење Пореске управе Министарства 

финасија да су измирила доспеле, јавних прихода као и Уверење Управе јавних прихода 

града односно општине да су измирене обавезе по основу локалних јавних прихода. Доказ: 

Издата и оверена потврда не може бити старија од два месеца од дана објављивања огласа. 

Сваки члан пријаве/групе учесника доставља овај доказ. Подносиоци понуде који су 

уписани у јединствени Регистар понуђача Агенције за приврдне регистре нису у обавези да 

доставе документацију наведену у тачкама: бр. 13. и 14. већ су дужни да наведу интернет 

адресу на којој се могу ове чињенице проверити или доставити Извод о регистованим 

подацима из Регистра понуђача у овереној фотокопији. 

 
 


