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                        ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
                         "Т В Р Ђ А В А"  БАЧ 

                                Седиште и адреса: БАЧ, М.Тита 73 

ПИБ:101451294 
Мат.број:08012644 

E_mail: jkptvrdjava@mts.rs  
Тел. 021 770470 

Број: 02-52/2018 
Датум: 26.02.2018 

 
ЈКП „Тврђава“ Бач на основу одлуке Надзорног одбора број 02-23/2018 од 31.01.2018. године доноси: 

 
 

О  Г  Л  А С  
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ У ОПШТИНИ БАЧ 

  
 
Јавно комунално предузеће „Тврђава“ Бач (у даљем тексту: ЈКП) оглашава да прикупља понуде правних или 
физичких лица (у даљем тексту: оператера) који су заинтересовани за пословно – техничку сарадњу ради 
обављање послова одржавања депоније комуналног отпада у општини Бач, која се налази у к.о. Бач. 
 

Оператери заинтересовани за пословно – техничку сарадњу са ЈКП треба да испуњавају следеће услове: 
 

1. правна лица: 
- да су регистрована код Агенције за привредне регистре, што доказују изводом или Решењем АПР; 
- да располажу са одговарајућом опремом (булдожер, или улт, или телехендер и сл.), што доказује 

изводом из инвентарске листе опреме, или уговором о закупу и сл; 
2. физичка лица: 
- да располаже са одговарајућом опремом (булдожер, или улт, или телехендер и сл.), што доказује 

регистрацијом или на други одговарајући начин; 
 

Оператер са којим се закључи уговор о пословно – техничкој сарадњи је у обавези да на депонији сопственом 
механизацијом изврши ширење, равномерно разастирање у што ширем слоју, као и сабијање отпада и 
чишћење и одржавање саобраћајница у кругу депоније, уз могућност издвајања секундарних сировина 
(метал, стакло, папир, ПЕТ амбалаже, лименке, дрво и сл.). Послове депоновања отпада врши ЈКП. 
 

Понуде у писменој форми са доказом о поседовању опреме у затвореној коверти доставити поштом или 
предати лично, на адресу: ЈКП „Тврђава“ Бач, улица Маршала Тита број 73, са назнаком „Понуда за 
депонију – не отварати“. На полеђини коверта ставити назив, односно име и презиме понуђача са адресом и 
бројем телефона.  
 

Оглас је отворен до 15.03.2018. године у 10 часова Понуде приспеле након овог рока неће се разматрати. 
  
Предност у одабиру оператера имаће оно лице које докаже да је боље опремљено за ову врсту посла. 
 

Одабрани оператер биће позван на склапање уговора у року од 5 дана од дана отварања понуда. 
 

За евентуалне додатне информације јавити се извршном директору предузећа  Војновић Дарку лично и ли на 
тел. 021 770 470, или мобилни 060 6816992. 

 
 
  

Директор 
Оливера Ракоција с.р. 
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