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ГРАД НОВИ САД 

објављује 
Необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости у циљу 

искоришћавања RDF/SRF-а из  будућег Регионалног центра за управљање комуналним 
отпадом у Новом Саду  

Шифра позива: РЦУП-1/2021 
 
 
Град Нови Сад у име чланица Региона за управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и 
општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас (у даљем 
тексту: чланице Региона), позива свe заинтересованe домаћe и странe привредне субјекте и све 
друге облике организовања, који послују на територији Републике Србије (у даљем тексту: 
Потенцијални партнери) да упуте необавезујуће писане понуде (у даљем тексту: Писма о 
заинтересованости) у циљу искоришћавања RDF/SRF-а из будућег Регионалног центра за 
управљање комуналним отпадом у Новом Саду (у даљем тексту: Регионални центар). 
 
Чланице Региона су у поступку успостављања Регионалног центра за управљање отпадом, и 
тренутно су у току активности на изради техничке документације неопходне за изградњу 
Регионалног центра.  
 
Постојећом документацијом планирано је да Регионални центар за управљање комуналним 
отпадом у Новом Саду има као продукт третмана отпада RDF/SRF који је даље могуће 
искористити за добијање енергије, при чему се очекује да ће након отпочињања рада 
постројења за механичко-биолошки третман отпада, Регионални центар располагати са око 
115t  RDF/SRF дневно, квалитета 12GJ/t, припремљеног/самлевено на ситу. 
 
Чланице Региона имају намеру да целокупну количину RDF/SRF испоручују Потенцијалним 
партнерима. 
 
Од Потенцијалних партнера се очекује да доставе Писмо о заинтересованости којим би 
исказали своју намеру да од Регионалног центра преузимају целокупну количину RDF/SRF.  
 
Писма о заинтересованости морају садржати следеће податке: 
 

• Опште информације о Потенцијалном партнеру (пословно име, седиште, матични број 

и ПИБ); 

• Акт надлежног органа којим се доказује да Потенцијални партнер поседује 

дозволу/одобрење за третман RDF/SRF; 

• Количину RDF/SRF коју је Потенцијални партнер спреман да преузима из Регионалног 

центра; 

• Динамику преузимања RDF/SRF из Регионалног центра; 

• Очекивања Потенцијалног партнера у погледу организације транспорта приликом  

предаје/преузимања RDF/SRF; 

• Очекивања Потенцијалног партнера у погледу накнаде за предају/преузимање RDF/SRF. 



Писма о заинтересованости и сва пратећа документација мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица Потенцијалног партнера и оверена печатом (уколико се печат употребљава).  
 
Писма о заинтересованости се достављају поштом или непосредно на адресу Градске управе за 
комуналне послове, предајом на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, 
Нови Сад, у два примерка, уз истовремено слање путем електронске поште на адресу 
senka.sekulic@uprava.novisad.rs, најкасније до 9. новембра 2021. године. 
 
Писма о заинтересованости се достављају у затвореној коверти, уз обавезно навођење назива 
и шифре овог позива, са назнаком „Писмо о заинтересованости у циљу искоришћавања 
RDF/SRF-а из  будућег Регионалног центра за управљање комуналним отпадом у Новом Саду – 
не отварати“. На полеђини коверте потребно је видљиво назначити назив, адресу и телефон 
подносиоца.  
 
Отварање приспелих Писама о заинтересованости извршиће се комисијски. Анализу 
примљених Писама о заинтересованости вршиће радна група коју је образовао Град Нови Сад, 
при чему ће одлучујући критеријум бити сразмерност трошкова који при томе настају. 
 
Након анализе примљених Писама о заинтересованости, надлежни органи чланица Региона 
могу конкретизовати будућу сарадњу са Потенцијалним партнером, потписивањем Писма о 
намерема или другог одговарајућег документа.  
 
Овај позив је у свему необавезујући и објављује се само ради истраживања тржишта, те у том 
смислу не обавезује чланице Региона да конкретизују будућу сарадњу са Потенцијалним 
партнером, на начин наведен у овом позиву. Чланице Региона задржавају право да не 
предузму даље активности на конкретизацији сарадње са Потенцијалним партнером, као и да 
измене и допуне елементе овог необавезујућег јавног позива, и не сносе било какву 
одговорност за евентуалне трошкове или штету које би такве измене проузроковале 
Потенцијалном партнеру или трећим лицима. 
 
Уколико дође до конкретизације будуће сарадње са Потенцијалним партнером, од 
Потенцијалног партнера ће се очекивати да не мења елементе наведене у Писму о 
заинтересованости, на терет чланица Региона. 
 
Све додатне информације и питања у вези са овим позивом могу се добити обраћањем путем 
електронске поште на адресу senka.sekulic@uprava.novisad.rs, уз обавезно навођење назива и 
шифре овог позива.  

 


