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: 46-7291/2020 од 24. септембра 2020. године,
05 Број: 46-6731/2020 од 27. августа 2020. године, 05 Број: 46-6715/2020 од 27. августа
2020. године, 05 Број: 46-6533/2020 од 20. августа 2020. године, 05 Број: 46-2567/2020 од
14. маја 2020. године, 05 Број: 46-6537/2020 од 20. августа 2020. године, 05 Број: 468257/2020 од 22. октобра 2020. године, 05 Број: 46-8260/2020-1 од 22. октобра 2020.
године и 05 Број: 46-8380/2020 од 27. октобра 2020. године и Одлуке директора
Републичке дирекције за имовину Републике Србије 03 Број: 46-290/2017 од 04.
новембра 2020. године објављује:
Ј А В Н И О Г Л А С бр. 25
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 1-15 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 13. новембра 2020. године, у
термину од 1230-1330 часова.
Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 16-23, смештене су
у магацину Пореске управе у Зрењанину, на адреси: Петра Драпшина бр. 1 и отуђују се
појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације и
могу се разгледати дана 16. новембра 2020. године, у термину од 1130-1200 часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 24, смештена је у
Панчеву, на адреси ул. Шарпланинска бр. 69, и отуђује се у постојећем „виђеном стању“,
без права купца на накнадне рекламације и може се разгледати дана 16. новембра 2020.
године, у термину од 1000-1030 часова.
Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 25-32, смештене су
у магацину Пореске управе у Новом Саду, магацин Машиноалата, на адреси
Сентандрејски пут бр. 165, и отуђују се појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без
права купца на накнадне рекламације и могу се разгледати дана 17. новембра 2020.
године, у термину од 0930-1000 часова.

Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 33-55, смештене су
у магацину Пореске управе у Равном селу, у ул. 29. новембра бр. 14, и отуђују се
појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације и
могу се разгледати дана 17. новембра 2020. године, у термину од 1130-1200 часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 56, 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 18. новембра
2020. године, у термину од 1100-1130 часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 57, смештена је у
Кљајићеву, у ул. Владе Ћетковића бр. 21, и отуђује се у постојећем „виђеном стању“, без
права купца на накнадне рекламације и може се разгледати дана 18. новембра 2020.
године, у термину од 1200-1230 часова.
Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 58-90, смештене су
у магацину Пореске управе у Лештанима, на адреси: Лештане, Кружни пут бр. 38 и
отуђују се појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне
рекламације и могу се разгледати дана 19. новембра 2020. године, у термину од 1000-1100
часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 91, 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 19. новембра
2020. године, у термину од 1200-1230 часова.
Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 92-96, 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 13. новембра 2020. године, у термину од 0930-1000
часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 97, 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
20. новембра 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 24. новембар 2020. године.
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове
огласа и која уплате депозит у висини од 5.000,00 динара за сваку покретну ствар 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 2020846290201703 најкасније
до 23. новембра 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 на обрасцу, који је саставни део овог огласа и то искључиво
препорученом пошиљком на адресу: Републичка дирекција за имовину Републике
Србије, Београд, ул. Краља Милана бр. 16, у затвореним ковертама са назнаком:
„ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА ПОД РЕДНИМ
БРОЈЕМ.......(навести редни број из табеле) - 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.
Цена у понуди мора бити наведена појединачно за сваку покретну ствар за коју
се понуда подноси.
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 27. новембра 2020.
године, у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Београд,
ул. Краља Милана бр. 16, са почетком у 1200 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 0900 – 1500 часова.

СПИСАК ВОЗИЛА
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Аутобус марке MERCEDES, тип
0303303 D, година производње
1990., снага мотора 206KW, радна
запремина мотора 14620 cm3.
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Путничко возило марке FORD, тип
FIESTA 1.6, година производње
1985., снага мотора 40KW, радна
запремина мотора 1597 cm3.
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Марка, тип

Почетна
купопродајна
цена у
еврима

Путничко возило марке FORD, тип
FIESTA, година производње 1990.,
снага мотора 33KW, радна
запремина мотора 935 cm3.
Путничко возило марке OPEL, тип
KADET, година производње 1990.,
снага мотора 44KW, радна
запремина мотора 1281 cm3.
Путничко возило марке ZASTAVA,
тип JUGO 101 SKALA, година
производње 1991., снага мотора
40KW, радна запремина мотора
1116 cm3.
Путничко возило марке FORD, тип
ESKORT, година производње 1991.,
снага мотора 52KW, радна
запремина мотора 1391 cm3.
Теретно возило марке ТАМ, тип 60Т
3 В, година производње 1976.,
снага мотора 44KW, радна
запремина мотора 3330 cm3.
Путничко возило марке
MERCEDES, тип 123 D, година
производње 1980., снага мотора
44KW, радна запремина мотора
1988 cm3.
Путничко возило марке MAZDA, тип
121, година производње 1991.,
снага мотора 40KW, радна
запремина мотора 1139 cm3.

Путничко возило марке ZASTAVA,
тип FLORIDA 1.3 POLY LC, година
производње 2005., снага мотора
48KW, радна запремина мотора
1301 cm3.
Путничко возило марке OPEL, тип
KADET, година производње 1982.,
снага мотора 44KW, радна
запремина мотора 1281 cm3.

1.063,21

598,05

12.728,47
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Путничко возило марке AUDI, тип
80 K 89, година производње 1988.,
снага мотора 66KW, радна
запремина мотора 1781 cm3.
Путничко возило, марке Daewoo,
тип Nubira, 2001. год.

WAUZZZ89ZJA396675

PM014954

941,23

KLAJF35611K720979

A16DMS063820D

702,66

14

Путничко возило, марке Toyota, тип
Corolla 2.0 D, 2001. год.

JT172DEB003000154

1CDFTV0030790

1.546,53

15

Путничко возило, марке Fiat, тип
Stilo 1.9 JTD, 2004. год.

ZFA19200000491063

192A30003925825

1.349,58

16

Путничко возило Zastava 101, Skala
55, 1997. год.

VX1128А0001085080

128А0641538162

93,39

17

Путничко возило LANCIA PRISMA,
1987. год.

ZLA8311AB003265663

0679750149C2000

157,29

18

Путничко возило MITSUBISHI
LANCER, 1989. год.

JMBSNC12AHU403867

4G15GP6304

113,05

19

Путничко возило MERCEDES 201,
1987. год.

WDB2010241A254572

10296210061437

186,78

20

Путничко возило RENAULT R-18,
1987. год.

206940

C037465

93,39

21

Путничко возило ARO 240, 1988.
год.

UU3AR06B0J0036470

847A7/20000193793

93,39

22

Путничко возило WOLКSWAGEN
PASAT, 1983. год.

Z33ZEE061151

JU005284

108,14

WOL000039G5207183

PUS8219/0100021

93,39

YCFC407010Y016158

8140,43B-4380-4201214

2.550,36
1.241,15

23
24

Путничко возило OPEL KADET E,
1986. год.
Tеретно возилo марке, Zastava, тип
New turbo rival 40,10 HDPK, 2008.
год.

25

Аутобус, Tam 190 A 110T, 1988. год.

880002025

881006496

26

Путничко возило Zastava Lada 1300
караван, 1987. год.

XTA2104OOH OO98289

2105 9457927

95,48

27

Путничко возило Reno 19 TRD,
1990. год.

VF1B5340502834888

F8OA7O6OO99394

74,56

28

Аутобус Dubrava, tip 2618 P, 1983.
год.

92596

134006

982,24

29

Путничко возило Citroen C25 Е,
1988. год.

PUS8205/990001600

89879

308,18

30

Аутобус ТАМ 190 А 11 P, 1985. год.

850005501

851006756

865,03

31

Теретно возило, марке Peugeot,
модел 205, 1996. год.

VF320TA9225482534

10CV4A4002418

1.019,14

32

Теретно возило, марке Renault,
модел Clio, 1999. год.

VF1SBOROF19593953

F8QL662C048138

1.282,77

33

Путничко возило Zastava Lada
караван 1300S, 1990. год.

XTA210400M280722

2105 1507819

95,48

34

Путничко возило Opel Kadet 1.3 LS,
1986. год.

WOLOOOO44G5262432

13NB19559396

127,24

35

Теретно возило Zastava 101 Poli Т,
1985. год.

VX1128AOO OO881863

128AO64 0852367

83,45

36

Путничко возило Reno 18 TL, 1985.
год.

VF1134OOOFO1O1313

847A72OCO23939

221,32

37

Путничко возило Ford Siera, 1983.
год.

WFOAXXGBBADE 31623

DE31623

92,84

38

Путничко возило Zastava Lada Riva
1500, 1988. год.

2103 0131722

86,93

39

Путничко возило Ford Siera GBC
1.6L, 1984. год.

WFOEXXGBBEDJ50804

TM 56216

95,98

40

Путничко возило Opel Kadet D,
1983. год.

WOLOOOO44D2696203

131076982

88,98

41

Путнички аутомобил Opel Kadet,
1985. год.

WOLOOOO33F5103584

13-0107802

63,03

42

Теретно возило Zastava 101Т, 1985.
год.

VW1128A0000845338

128AO641458024

56,53

43

Путничко возило Ford Courier, 1999.
год.

WF05XXBAJ5XE54923

JKJXE54923

224,27

44

Путничко возило, Zastava 101C,
1981. год.

Z128A164-589708

128A064-0468827

70,47

45

Теретно возило Zastava, 101 POLY,
1987. год.

VX1128AOO-OO939426

128AO64-1015947

83,45

46

Путничко возило, Zastava jugo 1,1
gx poli, 1988. год.

VX1128AOO-OO946234

128AO64 1054781

83,45

47

Путничко возило, Zastava jugo 1,1
gx poli, 1987. год.

VX1128A000058541

128A064-0613783

84,98

48

Путничко возило IMV RENAULT, R
18 TL, 1978. год.

108674

187294

64,62

49

Путничко возило Škoda Favorit, 136
L, 1990. год.

TMBADA200L0156848

1158544781136

91,82

50

Путничко возило Opel omega, 1990.
год.

WOL000017L1216738

C20NE25323022

363,21

51

Путничко возило Opel Omega
Karavan, 1991. год.

WOLOOOO67N1051446

C20NE25320037

104,58

52

Путничко возило Opel Kadet
Caravan 1988. год.

W0L000035J2516434

13NB1834469

85,88

53

Путничко возило Zastava JUGO 1.1
gx 5V, 1988. год.

VX1128A0000971133

128A064 - 1145599

57,38

54

Путничко возило марке VAZ, тип
LADA 111 1.5, година производње
2000., снага мотора 56KW, радна
запремина мотора 1499 cm3.

XTA211100Y0016166

21110115953

199,37

55

Путничко возило марке FORD, тип
GALAXY, година производње 2001.,
снага мотора 85KW, радна
запремина мотора 1896 cm3.

WFOGXXPSSG1R77668

AUY142245

W0L00034G2542955

A13S1461836

56

57

Путничко возило, марке Opel, тип
Kadet 1.3, 1985. год.
Путничко возило марке
MERCEDES, тип 190, година
производње 1984., снага мотора
53KW, радна запремина мотора
1983 cm3.

1.237,06

861,32

61,98

58

Путничко возило марке Fiat Marea,
рег.ознаке БГ 591-467

ZFA18500000413147

186A60002541568

733,52

59

Путничко возило марке Fiat Marea,
рег.ознаке БГ 697-293

ZFA18500000415783

186A60002569243

540,64

60

Путничко возило марке Fiat Marea,
рег.ознаке БГ 591-475

ZFA18500000413241

186A60002543864

540,64

61

Теретно возило, марке Zastava, тип
80.12 3600, 1989. год.

89054116

FIAT804025229396526

1.692,00

62

Путничкo возило VOLVO 244 GL,
1978. год.

24444L1315077

49857203362

1.024,39

63

Путничко возило MERCEDES 123Д
124Д, 1982. год.

WDB12312310370528

61691210320346

92,77

64

Путничко возило ZASTAVA LADA
SAMARA 1500 5v, 1991. год.

XTA210930M0821233

2108 0834467

243,22

65

Теретно возило FAP 1820 BK, 1979.
год.

FAP1820BK74321

2F4R3130511

1.194,32

66

Путничко возило FORD COURIER
1.8D, 1996. год.

SFA3XXBAF3PG57374

PU19754

942,29

67

Теретно возило GAZ, 3302, 1998
год.

XTH330200W1716666

WK02844040630AW3234823

227,86

68

Путничко возило ZASTAVA 101GTL, 1983. год.

VX128A00-00733045

128A064-0780387

53,35

69

Путничко возило OPEL SENATOR
CD, 1985. год.

WOLOOOO29F1201929

23TDOOO6720

91,14

70

Путничко возило AUDI 100 CD,
1985. год.

WAUZZZ44ZFA 034718

CN 107840

71

Путничко возило PONTIAC CH
1p4020, 1990. год.

1G2WJ54T1LF240785

A901019BNS

107,40

72

Путничко возило FORD SIERA BAG,
1982. год.

VFGAXXGBBACB33324

CB33324

248,11

73

Tеретни аутомобил ZASTAVA
JUGO 101 poli, 1988. год.

VX1128A00-00975049

128A064-617091

411,74

74

Путнички ауто ZASTAVA 128/1100,
1986. год.

VX1128A00-05091133

128A064-3216972

258,36

75

Теретно возило ZASTAVA JUGO
SKALA POLI 1.1, 1999. год.

VX1128A0001088383

128A064 1551779

511,27

76

Теретно возило ZASTAVA 101
SKALA POLY, 1994. год.

VX1128A0001071684

128A0641504541

61,84

77

Путничко возило IDA OPEL OMEGA
23 DTR, 1989. год.

WOL000017K1157964

23DTR-0045340

1.721,17

78

Путничко возило MAZDA 323 LX,
1991. год.

JMZBG122200335626

B3523313

79

Теретно возило FAP 2228 RBD,
1990. год.

2228RBD/45 112610

2FP 199B-167254

1.141,27

80

Теретно возило VOLKSWAGEN 70
XOA TU, 1998. год.

WV1ZZZ70ZWX027585

ABL131319

1.382,45

81

Теретно возило VOLVO F10, 1990.
год.

YV2H2CAA9LA351211

TD102FD-263230901

7.164,60

82

Путничко возило ZASTAVA JUGO
55 F, 1991. год.

VX1145A00-00766929

128A064L-474182

1.401,30

235,70

386,77

83

Путничко возило PEUGEOT
15BD92, 1991. год.

VF315BD9270358279

1CU20602295

728,19

84

Путничко возило LANCIA K20 K,
1997. год.

ZLA83800002057685

838A10000485718

100,89

85

Теретно возило Камион ТАМ
80T5F/3200, 1987. год.

860009577

Y 871N 62335

1.620,49

86

Теретно возило Камион ZASTAVA
650 AD, 1984. год.

83-023501

079268

1.324,41

87

Камион ТАМ 130Т 11 B 4,3, 1986.
год.

860002850

861002110

2.427,13

88

Виљушкар електрични 1 тона

89

Путничко возило OPEL KADET
D13S, 1984. год.

WOL000034E5030023

13S0260019

90

Путнички ауто DAIMLER BENZ
190D, 1985. год.

WDB2011221A226846

60191110102401

1.496,20

1.057,68
635,69

91

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

VF1T4X300E0003383

852D750F456210

102,11

92

Путничко возило, марке Ford, тип
Fiesta, 1997. год.

WF0AXXGAJATE84710

DHATE84710

888,26

93

Путничко возило, марке BMW, тип
525D, 2001. год.

WBADL91020GW57480

256D102A0756A03111000026

2.588,83

94

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

WDB9023321R445840

61198150630294

2.055,72

95

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

96

Путничко возило марке ZASTAVA,
тип FLORIDA, година производње
2004., снага мотора 47,8KW, радна
запремина мотора 1299 cm3.

VX1103A0000026624

128A60640089978

97

Путничко возило, марке Mercedes,
тип 124, 1989. год.

WDB1241201A948644

60191210119947

2.359,95

282,01

2.053,22

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 12. новембра 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 12. новембра 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 12. новембра 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 12. новембра 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 12. новембра 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

____________________

