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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

IV Су. Бр. 22-32/2018-3 

Дана: 24.08.2018. године 

Београд 

Савска 17а 

ДК 

 

 Трећи основни суд у Београду: 

 

Оглашава 

 

ОТУЂЕЊЕ ИСТРОШЕНИХ ОТПАДНИХ ТОНЕР КАСЕТА / II 

путем прикупљања писаних понуда 

 

 Трећи основни суд у Београду отуђује истрошене отпадне тонер касете путем 

прикупљања писаних понуда. 

 

 Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писаних понуда, а 

избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене 

јединствене купопродајне цене по комаду за отпадну тонер касету. 

 

 Предмет отуђења су истрошене отпадне тонер касете и то већ прикупљене количине 

настале из редовног обављања делатности Трећег основног суда из Београда које исти има 

спремне за отуђење као и количине које ће током године бити прикупљане. 

 

            Укупна процењена количина отпадних тонер касета које Трећи основни суд у Београду 

генерише на годишњем нивоу износи око 200 комада.           

 

   Рангирање понуда вршиће се критеријумом највише понуђене јединствене цене по комаду 

за отпадну тонер касету. 

 

             Уколико два или више понуђача понуде исту цену, понуде ће се рангирати по времену 

приспећа, односно понуда која је пристигла пре осталих понуда са истом ценом ће бити 

прворангирана.  

 Право учешћа имају сва правна лица која поседују дозволу за сакупљање, транспорт, 

складиштење и третман неопасног отпада за индексне бројеве 08 03 18 и 08 03 99 из 

Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада у складу са Законом о 

управљању отпадом. Фотокопију наведених  дозвола  понуђач  је дужан да приложи уз понуду. 

 

           Уколико понуђач не поседује наведене дозволе дужан је да достави фотокопију уговора 

о пословно-техничкој сарадњи са правним лицем које поседује наведене дозволе као и 

фотокопију тих дозвола. 

 

 Писана понуда се подноси у затвореној коверти и треба да садржи:                                         

 

- понуђену јединствену цену без ПДВ-а по комаду за отпадну тонер касету која мора да 

износи најмање 0,01 динар. 
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- фотокопију извода из регистрације привредног субјекта издату од стране Агенције за 

привредне регистре или другог надлежног органа, 

- фотокопију важеће дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног 

отпада за индексне бројеве 08 03 18 и 08 03 99 из Правилника о категоријама, испитивању и 

класификацији отпада у складу са Законом о управљању отпадом,  

- назив понуђача, адресу и број телефона 

- модел уговора-попуњен, потписан и печатиран 
 

 Понуда која не садржи све наведене елементе сматраће се непотпуном и неће се узети у 

разматрање. 

 

 Писана понуда се подноси најкасније до 03.09.2018. године до 12:00 часова у затвореној 

коверти на адресу: Трећи основни суд у Београду, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Београд, 

на шалтер пријема. Коверат са понудом мора имати ознаку “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ТОНЕР КАСЕТА”, а на полеђини назив понуђача, адресу и број 

телефона. 

 Отварање понуда обавиће се јавно, дана 03.09.2018. године у 12:30 часова, у Трећем 

основном суду у Београду, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Београд, II спрат, канцеларија 

број 217.  

            Понудe којe стигну после рока за подношење истих сматраће се неблаговременим и 

као такве неће бити отваране и биће враћене понуђачу. 

 

            Уколико најповољнији понуђач одустане од понуде прихватиће се следећа 

најповољнија понуда.  

 Са купцем који понуди највишу јединствену цену по комаду за отпадну тонер касету 

закључиће се уговор. 

  

 Преузимање отпадних тонер касета вршиће се у договору са купцем, а најмање једном 

годишње. 

 Купац је дужан да у свему поступа у складу са Законом о управљању отпадом.  

 

 Купац је дужан да цену преузетих отпадних тонер касета уплати у целости у року од 

15 дана од дана пријема рачуна. 

 

 Купац је дужан да у року од пет дана од позива овлашћеног лица наручиоца преузме 

отпадне тонер касете при чему је у обавези да након сваког преузимања отпадних тонер 

касета у року од 15 дана обезбеди Документ о кретању отпада, у складу са чланом 45 Закона 

о управљању отпадом. 

 

 Преузимање ће се вршити на адреси: Булевар Михајла Пупина 16 у Београду. 

 

 Трошкове преузимања и транспорта сноси купац, као и јавне дажбине према важећим 

прописима.  

            За све додатне информације можете нам се обратити на e-mail nabavke@treci.os.sud.rs 

или путем телефона на бројеве 064/8356-301, контакт особа, Игор Величковић и 064/8356-

325, контакт особа, Урош Лакић. 

 

 

Списак  истрошених отпадних тонер касета насталих из редовног обављања делатности 

Трећег основног суда у Београду у протеклом периоду, које Трећи основни суд у Београду 

отуђује овим огласом: 

 

mailto:nabavke@treci.os.sud.rs
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Списак истрошених отпадних тонер касета 

Модел штампача Ознака тонер касете  Комада 

LEXMARK   

LEXMARK E-120 12016SE 4 

LEXMARK E-220 12S0400 158 

LEXMARK E-230/240 24016SE 19 

LEXMARK E-250 E250A31E 8 

LEXMARK E-260 E260A31E 6 

LEXMARK T-520 12A6730 2 

LEXMARK T-630 12A7460 31 

LEXMARK T-640 64016SE 31 

LEXMARK T-650 T650H11E 1 

LEXMARK MS 310/410 505HE 146 

ФОТОКОНДУКТОР E-260 E260X22G 3 

ФОТОКОНДУКТОР MS 310/410 50F0Z00 67 

SAMSUNG   

SAMSUNG ML 1710 ML1710 1 

SAMSUNG ML 1910 S-D105L/1910/1911 1 

SAMSUNG ML 1640 ML1640 4 

SAMSUNG ML 1660 ML1660 3 

SAMSUNG ML 2525 MLT-D1052S 71 

SAMSUNG ML 2850  ML-D2850A 7 

CANON   

CANON LBP 2900 703 63 

CANON EP 22 EP-22 14 

CANON 3010 712 712 7 

CANON 6670 719 719 1 

CANON 6200 726 3 

XEROX   

XEROX 3140 TX3140 17 

HP   

HP 2035 05 A CE505A 33 

HP 1010,18,20,22  12A  Q2612A 75 

HP 1150 24A 24A 3 

HP 1100 35A 35A 29 

HP 1160 49A Q5949A 4 

HP 51A Q7551A 3 

HP 53A Q7553A 6 

HP M 127 FW 83A CF283A 7 

HP 1102 85 A 85A 5 

HP 402 26XC 9 

УКУПНО   842 
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Списак модела штампача и тонер касета које су у употреби у Трећем основном суду из 

Београда из којег ће се генерисати нове количине отпадних тонер касета у наредном периоду: 

 

Списак модела штампача Ознака тонер касете у употреби

HP

HP P 2035 P 2055 CE505A

HP 1000,1005,1200,1220,3300,3380 C7115A

HP MFP M125, MFP M127, M201, MFP M225 CF283A

HP1000/1012/1015/3015/ Q2612A

HP 1005,1006 CB435A

HP 1010,1012,1015,1018,1020,1022,3015,3020,3030,30507,3055 Q2612A

HP 1160,1320,3390,3392 Q5949A

HP M 402, MFP M 426 CF226XC

HP P3015, 500 MFP M 525 CE255A

LEXMARK

 E220,E 321, E323, 12SO400

E 260, E360, E 460, E 462 E260A31E

E 250, E 350, E 352 E250A31E

E 230, E 240, E330, E332, E340, E 342 24016SE

MS 310,410,510,610 505HE, 50F5HOE

MS/MX 310,410,510,610 50F0200

T 630, T 632, T634, X 630, X 632 12A7460

T 640, T 642, T 644 64016SE

E 232,240,330,332,340,342 24080SE

T 654, T 656 T654X11E

LEXMARK FOTOKONDUKTOR  E260,E360,E460,EE462 E260X22G

LEXMARK FOTOKONDUKTOR  310,410,510,610 50FOZOO

SAMSUNG

LJML1640/1641 ML 1640

ML-164X/ML 224X MLT-D1082S

ML 2850/2851 ML-D2850A

ML 2850/2851 ML-D285B

ML 191X,2525,254X,2580,SCX4600,4623,SF-650 MLT-D1052S

S-ML 1900/1910/1911/1915/2580/SF650P/SCX 6400 S-D105L/1910/1911

CANON

 LBP 6300,6650,6670,6680 719

 MF 5840,5880,5940,5980,6140,6180 719

CPB 6200 726

LBP 2900, 3000 703

LBP 250, 350,800,810,1110,1110SE,1120 EP-22

IR 2520,2525,2530 GPR-35

XEROX

XEROX PHASER 3140 TX3140/3155/3160H

XEROX PHASER 3140,3155,3160 108R00908  
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МОДЕЛ УГОВОРА    

Модел уговора Понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, 

                                                                     чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

IV Су. Бр. 22- 32/2018 - __ 

Дана: __.___.2018. године 

Београд 

Савска 17а 

 

 

УГОВОР 

О   ОТУЂЕЊУ ОТПАДНИХ ИСТРОШЕНИХ ТОНЕР КАСЕТА   

 

 

1.  Република Србија, Трећи основни суд у Београду 

ул. Савска  бр. 17а, Београд, који заступа председник суда, судија Душан Агатоновић (у даљем  

тексту: Продавац)  

ПИБ број 108341270 

Матични број: 17865412 

 

и 

 

2. _____________________________________  

    ул. _______________________ бр._____, _________________ које заступа директор 

_________________________, (у даљем тексту: Купац) 

    ПИБ број: _________________ 

    Матични број: ______________ 

 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- Да је Продавац, на основу члана 6. и  7. Судског пословника, спровео поступак                        

оглашавања отуђења истрошених отпадних тонер касета; 

- Да је Купац доставио понуду број___________________ од ____________ године, под 

којом је заведена код Продаваца, која се налази у прилогу Уговора и чини његов саставни 

део (у даљем тексту: Понуда) у којој је наведена јединствена купопродајна цена од 

___________ динара без пдв-а по комаду за отпадну тонер касету. 

- Да Понуда Купца у потпуности одговара захтевима из документације Продавца; 

- Да је Продавац донео Одлуку о додели уговора број _______________ од 

__________године. 

- Да  Купац у тренутку закључења Уговора поседује Интегралну дозволу за сакупљање и 

транспорт неопасног отпада издате од стране _____________________________________, 

број ___________________________ од ___________________ године. 
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- Да Купац у тренутку закључења Уговора поседује Дозволу за складиштење и третман 

неопасног отпада, регистарски број_____________ издату дана ____________године  

издату од стране ________________________________________. 

 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је продаја неопасног отпада односно истрошених отпадних тонер касета 

објављених у Огласу број IV Су. Бр. 22-32/2018-3 од 24.08.2018. године, од стране Продавца 

Купцу, насталог у редовном пословању Трећег основног суда у Београду ради његовог даљег 

третмана у складу са Законом о управљању отпадом и позитивним еколошким прописима. 

Купац се обавезује да откупи све количине отпадних тонер касета  које му Продавац понуди, а 

који модели се налазе на списковима из Огласа број IV Су.Бр. 22-32/2018-3 од 24.08.2018. 

године и који су саставни део овог уговора. 

 

 

Место испоруке,  трошкови,  време одзива и рок испуњења обавезе Купца 

 

Члан 2. 

Купац се обавезује да на позив Продавца и у договору са Продавцем изврши преузимање 

отпадних тонер касета, најмање једном за време трајања Уговора. 

 

Место преузимања је судска зграда Трећег основног суда у Београду на адреси: Београд, Булевар 

Михајла Пупина број 16. 

 

Купац је дужан да у року од два дана од дана позива овлашћеног лица Продавца  преузме отпад.  

 

Трошкови утовара, превоза отпадних тонер касета до одредишне локације Купца и истовара, као 

и све пратеће трошкове сноси Купац. 

 

Уговорне стране се обавезују да приликом сваке купопродаје отпадних тонер касета сачињавају 

Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и 

упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/13), а који ће Продавац попунити 

приликом предаје отпадних тонер касета. 

 

Купац се обавезује да у року од 15 дана од дана преузимања отпадних тонер касета достави 

Продавцу и са своје стране попуњен примерак Документа о кретању отпада. 

  

Након што Купац изврши своју обавезу преузимањем отпадних тонер касета, према члану 1. 

Уговора, Продавац ће у року од 10 дана од дана пријема Записника о преузимању отпадних 

тонер касета испоставити рачун Купцу на износ количине преузетих отпадних тонер касета. 
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Цена и начин плаћања 

 

Члан 3. 

Јединствена цена по комаду за истрошену отпадну тонер касету, према усвојеној Понуди 

бр.___________________ од _____.______.2018. године, под којом је заведена код Продаваца, 

износи ____________ динара без пдв-а по комаду. 

Купац се обавезује да цену преузетих отпадних тонер касета уплати у целости, умањену за 

порески одбитак у складу са Законом, у року од 15 дана од дана пријема рачуна, на банковни 

рачун Продавца. 

 

 

 

Начин позивања  

 

 

Члан 4. 

Купац се обавезује да ће преузимање предмета Уговора из члана 1 вршити по позиву 

овлашћеног лица Продавца, у року од два дана од пријема писаног захтева Продавца, 

укључујући и електронску пошту Купца ____________________ . 

Лица овлашћена у Трећем основном суду за упућивање позива  Купцу као и за праћење и 

контролисање извршења уговорних обавеза  су Горан Нововић, Александар Спасов, Урош 

Лакић. 

Продавац се обавезује да  писменим путем обавести  Купца у случају промене овлашћених 

лица из става 2 овог члана. 

 

 

Начин спровођења контроле 

 

 

          Члан 5. 

Купац се обавезује да приликом сваког преузимања отпадних тонер касета направи списак 

отпадних тонер касета које преузима са навођењем ознаке модела отпадне тонер касете и 

количине за сваки појединачан модел отпадне тонер касете, као и укупну количину отпадних 

тонер касета које се преузимају.  

Процедури састављања списка отпадних тонер касета  из става 1. овог члана, мора да 

присуствује најмање једно овлашћено лице  Продавца за праћење и контролу  спровођења  

Уговора из члана 4 овог Уговора. 

О урађеном списку  саставља се Записник који потписују представник Купца и овлашћено 

лице Продавца.   

У Записник се уписује ознака модела преузетих отпадних тонер касета и количина за сваки 

појединачни модел отпадне тонер касете као и укупна количина свих отпадних тонер касета 

које се преузимају и исти се израђује у  2 (два) примерка, по један за Купца и Продавца.  

Купац се обавезује да при извршењу Уговора поступа у складу са правилима струке и 

позитивним прописима и да у вези отпадних тонер касета изврши све обавезе прописане 

важећим прописима о заштити животне средине, о поступању са отпадним материјалима, као 
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и прописима о условима и начину разврставања, паковања и рециклаже отпадних тонер 

касета. 

 

 

 

 

Трајање уговора 

 

Члан 6. 

Уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 месеци од дана закључења уговора. 

 

Уговор је закључен и почиње да се примењује од дана када Трећи основни суд у Београду, 

односно Продавац прими уговор потписан и од стране Купца. 

 

 

О тачном датуму пријема уговора у смислу става 2 овог члана, Продавац ће писаним путем 

обавестити Купца.  

 

 

 

Раскид уговора  

 

Члан 7. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор.  

 

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писменим путем обавестити другу уговорну 

страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана, од дана пријема писменог 

обавештења о раскиду Уговора.  

 

Промена података 

 

Члан 8. 

Продавац је дужан да без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је 

документује на прописани начин. 

 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 9. 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 

Члан 10. 

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, 

а у случају да се споразум не постигне, уговорне стране признају надлежност Привредног суда у 

Београду. 
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Члан 11. 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други 

начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 12. 

Измене и допуне овог Уговора се могу вршити само путем Анекса, потписаног од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

 

Члан 13. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по (3) три примерка. 

 

 

 

          ЗА КУПЦА                                                                                ЗА ПРОДАВЦА 

                                                                                                                 Председник  

          директор                                                                   Трећег основног суда у Београду 

     име и презиме                                                                    судија Душан Агатоновић 

 

______________________                                                          ______________________ 
  

 

 Наручилац задржава право на евентуалне исправке, измене или допуне текста уговора које не 

могу бити контрадикторне условима из огласа, при чему могу бити повољније за купца. 

 

 

 


