РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 11. став 1. и 2.
Уредбе о поступању са одређеним стварима у државној својини („Службени гласник РС“
бр. 98/10 и 51/11), Закључка Владе 05 Број: 46-486/2020 од 30. јануара 2020. године, 05
Број: 46-2567/2020 од 14. маја 2020. године и 05 Број: 46-1497/2020 од 20. фебруара 2020.
године, објављује:
Ј А В Н И О Г Л А С бр. 12
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет отуђења су покретне ствари - возила, у својини Републике Србије према
списку, који садржи ближе карактеристике и почетне купопродајне цене истих.
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.
Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 1-6, смештене су у
Панчеву, на адреси ул. Бранка Радичевића бр. 37ц, и отуђују се као јединствена целина,
у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације и могу се
разгледати дана 02. јуна 2020. године, у термину од 1000-1030 часова.
Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 7-9, смештене су у
магацину Пореске управе у Нишу (стара зграда „Стотекс-а“), на адреси ул. Булевар 12.
фебруар, прилаз 3, и отуђују се појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права
купца на накнадне рекламације и могу се разгледати дана 28. маја 2020. године, у
термину од 1100-1200 часова.
Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 10-13, смештене су
у магацину Пореске управе у Крагујевцу, Церовац, фарма Собовица, ул. Рачанска бб, и
отуђују се појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне
рекламације и могу се разгледати дана 05. јуна 2020. године, у термину од 11 00-1200
часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 14, смештена је у
магацину Пореске управе у Лештанима, на адреси: Лештане, Кружни пут бр. 38 и
отуђује се у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације и
може се разгледати дана 04. јуна 2020. године, у термину од 1000-1100 часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 15, смештена је у
Ваљеву, у магацину ЈКП Видрак, ул. Обилазни пут бб, и отуђује се у постојећем
„виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације и може се разгледати дана
03. јуна 2020. године, у термину од 1100-1130 часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 16, смештена је у
Сомбору, на адреси ул. Бранка Радичевића бр. 8, и отуђује се у постојећем „виђеном
стању“, без права купца на накнадне рекламације и може се разгледати дана 01. јуна
2020. године, у термину од 1100-1130 часова.

Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 17, смештена је у
Београду, на адреси ул. Водоводска бр. 158 Ц, и отуђује се у постојећем „виђеном
стању“, без права купца на накнадне рекламације и може се разгледати дана 08. јуна
2020. године, у термину од 1100-1130 часова.
Коначна купопродајна цена покретних ствари биће утврђена након спроведеног
поступка прикупљања писмених понуда.
Купопродајна цена покретних ствари утврђена у висини најповољније понуде
уплатиће се у динарској противредности по званичном средњем курсу Народне банке
Србије, на дан уплате.
Рок за плаћање купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења
купопродајног уговора.
Трошкови транспорта покретних ствари, као и други трошкови који проистекну
из реализације уговора, падају на терет купца.
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Рок за подношење понуда је 11. јун 2020. године.
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове
огласа и која уплате депозит и то:
- укупно 5.000,00 динара, за покретне ствари са Списка под редним бројем 1-6;
- по 5.000,00 динара, за сваку покретну ствар са Списка под редним бројем 7-17,
за коју се понуда подноси.
Уплата депозита врши се на број рачуна 840-833804-55 - Републичка дирекција
за имовину Републике Србије - депозит за спровођење поступка располагања војном и
другом државном имовином, са позивом на број одобрења 2020846324201903 најкасније
до 09. јуна 2020. године.
Понуда се подноси на обрасцу, који је саставни део овог огласа.
Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:
- висину понуђене купопродајне цене изражене у еврима;
- потврду о уплати депозита;
- изјаву о условима за враћање депозита, са јасном назнаком назива своје
пословне банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у
случају да подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег понуђача.
Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и оверена печатом
уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и
то:
За физичка лица:
- име и презиме;
- адресу пребивалишта;
- копију личне карте;
- контакт телефон;
- ако је лице предузетник уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра
привредних субјекта или потврда да је предузетник уписан у одговарајући
регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана, као и потврда о пореском
идентификационом броју.
За правна лица:
- назив и седиште;
- оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно
лице, не старије од 30 (тридесет) дана
- копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има
рачун;
- копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ;

- име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), са овереним
картоном депонованих потписа.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање
мора бити оверено од стране јавног бележника.
Понуда се подноси, искључиво препорученом пошиљком на адресу
Републичке дирекције за имовину Републике Србије, (у даљем тексту: „Дирекција“), ул.
Краља Милана бр. 16, Београд, у затвореној коверти на којој је јасно означено:
„ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА - НЕ ОТВАРАТИ“.
Дан предаје пошти, сматра се као дан предаје Дирекцији, под условом да
пошиљка стигне у Дирекцију до дана отварања понуда. Неблаговремене и непотпуне
понуде неће бити разматране. Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата
описно, неће се разматрати.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима, или је дата описно неће се
разматрати.
Дирекција задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у
случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег
понуђача.
Дирекција неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади
било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа и овом
поступку.
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Директор Дирекције донеће решење о формирању Комисије за спровођење
поступка по јавном огласу за избор најповољнијег понуђача за продају покретних ствари
из тачке 1. овог огласа.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купородајне
цене.
Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана 12. јуна 2020. године,
у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Београд, ул. Краља
Милана бр. 16, са почетком у 1400 часова.
Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени
уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене
купородајне цене.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће
позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три)
дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на
претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег
понуђача.
Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду,
односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом,
Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног
посла, изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од
дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао
од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
У року од 8 дана од дана доношења одлуке директора Дирекције о избору
најповољнијег понуђача, учеснике огласа Дирекција ће обавестити писмено о избору
најповољније понуде.

Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о
купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.
Депозит се задржава :
1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
2. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана
од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
3. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну
купопродајну цену у року од 8 дана од дана закључења уговора.
Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року
од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона
011/3200-853, сваког радног дана у термину од 0800 – 1400 часова.

СПИСАК ВОЗИЛА
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Врста ствари
Специјално возило са
хидрауличном платформом,
марке Там, тип 170 Т 14, 1982.
год.
Радно возило за одржавање птт
веза, марке Фап, тип
1414Ц29683, 1989. год.

3

Путничко возило, марке Застава,
тип Флорида ин Л, 2005. год.

4

Теретно возило, марке Застава,
тип 50.83000, 1987. год.
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7
8
9
10
11

Теретно возило, марке Daimler
Chrysler, тип Sprinter CDI, 2002.
год.

13

Виљушкар, марке Fenwick Yale,
тип JNT 30-2483, носивост 1,5 т

15
16
17

Број мотора

820005235

821006165

К1414110535

30499

VX1103A00-00028765

NFV10FX

176152

FIAT804002367-794884

Теретно возило, марке Застава,
B-067431
тип З 3508., 1985. год.
Теретно возило са хиаб
дизалицом носивости до 4.6,
87386
марке Фап, тип 1314фф, 1982.
год.
Путничко возило, марке Daewoo,
KLAJF35611K720979
тип Nubira, 2001. год.
Путничко возило, марке Toyota,
JT172DEB003000154
тип Corolla 2.0 D, 2001. год.
Путничко возило, марке Fiat, тип
ZFA19200000491063
Stilo 1.9 JTD, 2004. год.
Путничко возило, марке Ford,
WF0AXXGAJATE84710
тип Fiesta, 1997. год.
Путничко возило, марке BMW,
WBADL91020GW57480
тип 525D, 2001. год.

12

14

Број шасије

WDB9023321R445840

Почетна
купопродајна
цена у еврима

2.314,16

FIAT00236077998

126987

A16DMS063820D

878,32

1CDFTV0030790

1.933,16

192A30003925825

1.686,97

DHATE84710

1.110,32

256D102A0756A03111000026

3.236,04

61198150630294

2.569,65

2.949,94

Теретно возило, марке Zastava,
тип 80.12 3600, 1989. год.
Путничко возило, марке
Mercedes, тип 124, 1989. год.
Путничко возило, марке Opel,
тип Kadet 1.3, 1985. год.

89054116

FIAT804025229396526

2.115,00

WDB1241201A948644

60191210119947

2.566,52

W0L00034G2542955

A13S1461836

1.076,65

Теретно возило марке Renault,
тип Trafik, 1986. год.

VF1T4X300E0003383

852D750F456210

102,11

ПРАВНА ЛИЦА
На основу Огласа ради отуђења покретних ствари у својини Републике Србије, ближе
описаних у Списку који је саставни део овог огласа, путем прикупљања писмених
понуда, објављеном у дневном листу НДН „Српски телеграф“ дана 27. маја 2020. године,
дајем следећу

ИЗЈАВУ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА

_____________________________________
(назив правног лица)
__________________________________
(име и презиме лица овлашћеног за заступање)
Као понуђач изјављујем да сам сагласан да ми депозит у износу од _________________
динара, неће бити враћен:
1. Уколико уплатим депозит, а не поднесем понуду
2. Уколико као понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, по позиву за
закључење уговора, не потпишем уговор
3. Уколико као најповољнији понуђач потпишем уговор, а не уплатим целокупну
купопродајну цену у року предвиђеном потписаним уговором

У ___________________, дана ___________ године.

ПОНУЂАЧ

_______________________
потпис овлашћеног лица

ФИЗИЧКА ЛИЦА
На основу Огласа ради отуђења покретних ствари у својини Републике Србије, ближе
описаних у Списку који је саставни део овог огласа, путем прикупљања писмених
понуда, објављеном у дневном листу НДН „Српски телеграф“ дана 27. маја 2020. године,
дајем следећу

ИЗЈАВУ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА

Ja, _____________________________________,
(име и преизиме понуђача)
као понуђач изјављујем да сам сагласан/на да ми депозит у износу од
_________________ динара неће бити враћен:

1. Уколико уплатим депозит, а не поднесем понуду
2. Уколико као понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, по позиву за
закључење уговора, не потпишем уговор
3. Уколико као најповољнији понуђач потпишем уговор, а не уплатим целокупну
купопродајну цену у року предвиђеном потписаним уговором

У ___________________, дана ___________ године.

ПОНУЂАЧ

______________________________
име и презиме

ПРАВНА ЛИЦА
На основу Огласа ради отуђења покретних ствари у својини Републике Србије, ближе
описаних у Списку који је саставни део овог огласа, путем прикупљања писмених
понуда, објављеном у дневном листу НДН „Српски телеграф“ дана 27. маја 2020. године,
дајем следећу

ПОНУДУ
за куповину наведених покретних ствари под редним бројем ____, у укупном износу од
__________________________евра.

ПОНУЂАЧ:____________________________
(назив и седиште)
________________________________
(име и презиме лица овлашћеног за заступање)
_______________________
(контакт телефон)
Уколико ова моја понуда буде прихваћена као најповољнија, обавезујем се да у року
одређеном у вашем позиву, закључим уговор о купопродаји.

У ___________________, дана ___________ године

ПОНУЂАЧ

______________________________
потпис овлашћеног лица

ФИЗИЧКА ЛИЦА
На основу Огласа ради отуђења покретних ствари у својини Републике Србије, ближе
описаних у Списку који је саставни део овог огласа, путем прикупљања писмених
понуда, објављеном у дневном листу НДН „Српски телеграф“ дана 27. маја 2020. године,
дајем следећу

ПОНУДУ
за куповину наведених покретних ствари под редним бројем ____, у укупном износу од
__________________________евра.

ПОНУЂАЧ:____________________________
(име и презиме)
ЈМБГ_______________________
АДРЕСА____________________________________
_______________________
(контакт телефон)
Уколико ова моја понуда буде прихваћена као најповољнија, обавезујем се да у року
одређеном у вашем позиву, закључим уговор о купопродаји.

У ___________________, дана ___________ године

ПОНУЂАЧ

______________________________
име и презиме

На основу Огласа ради отуђења покретних ствари у својини Републике Србије, ближе
описаних у Списку који је саставни део овог огласа, путем прикупљања писмених
понуда, објављеном у дневном листу НДН „Српски телеграф“ дана 27. маја 2020. године,
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Као понуђач за куповину покретних ствари у јавној својини Републике
ближе наведених у Огласу као „Предмет продаје“, и з ј а в љ у ј е м да прихватам све
услове из огласа.

У Београду, _______________ године.

ПОНУЂАЧ

____________________

