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СУБОТИЦА
На основу Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016, 108/2016 и 113/2017) и Одлуке о образовању комисије за продају старог
папира посл.бр.Су IV-22 број 6-18 од 08.03.2018.године, Основни суд у Суботици, као
продавац, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ СТАРОГ ПАПИРА
ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Предмет купопродаје је стара хартија (папир), којаје настала излучивањем из архива
Основног суда у Суботици, односно папир који је кориштен приликом обављања послова из
надлежности суда.

1.0БАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена. Цену у понуди је
потребно дати по килограму старог папира без ПДВ-а који ће бити накнадно обрачунат и
који пада на терет купца. Купци купују целокупну понуђену количину старог папира.
Уколико више купаца понуди да ће стари папир купити под истим условима, предност ће
имати купац који је први доставио понуду. Купац купује стари папир у виђеном стању на
основу свог мишљења и процене те нема право на приговоре и рекламације након извршене
примопредаје. Увид у стање старог папира може се извршити у архиви Основног суда у
Суботици, Сенћански пут бр.1.сваког радног дана од 9-14 часова. Количине преузетог старог
папира одређују се мерењем на колској ваги купца и овако измерене количине су једино
меродавне. Овлашћено лице продавца мора присуствовати мерењу.
2.УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник или физичко лице. Купци који
су правна лица дужни су да уз понуду доставе извод о регистрацији привредног субјекта из
АПР-а и потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у систему ПДВ). Поред тога
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потребно је доставити и решење надлежног органа о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног отпада.

З.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Рок за подношење писаних понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива на
интернет страници Основног суда у Суботици и огласној табли суда. Понуде са пратећом
документацијом подносе се путем Поште или непосредно у суду, у затвореној коверти са
натписом „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ СТАРОЕ ПАПИРА-НЕ ОТВАРАТИ- ЗА КОМИСИЈУ
ЗА ПРОДАЈУ СТАРОЕ ПАПИРА“ на адресу Основни суд у Суботици, Сенћански пут бр.Е
24000 Суботица. Уколико се понуде предају непосредно, исте се предају на пријемном
шалтеру суда.
УКОЛИКО НЕ ДОБИЈЕ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ ПОНУДЕ, ПРОДАВАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО
ДА НЕ РЕАЛИЗУЈЕ ОВУ ПРОДАЈУ.
Комисија за продају старог папира након завршеног поступка отварања понуда, у року од 5
(пет) радних дана, обавестиће писаним путем све учеснике у Купопродаји о избору
најповољнијег купца.
4.3АКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ, ИСПЛАТА
КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема писаног
обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.
Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) радних дана од дана закључења уговора
изврши са продавцем примопредају старог папира у просторијама продавца. Примопредаја
старог папира извршиће се записничким путем у присуству овлашћених лица обе уговорне
стране уз услов да након примопредаје изабрани купац најкасније у року од 5 (пет) радних
дана достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене са урачунатим ПДВ, на рачун
продавца. Купац се обавезује да ће преузети стари папир уништити (рециклирати) и о томе
издати потврду продавцу.

