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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
путем прикупљања писмених понуда (број ОМВ/01/19) 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја отуђује моторна возила у 

јавној својини Републике Србије. 

Предмет отуђења је 12 моторних возила са Списка који се може се преузети на 

интернет страници Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Моторна 

возила се отуђују у целости из својине Републике Србије, збирно, по укупној 

купопродајној цени која не може бити нижа од 107.000,00 динара. 

Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писмених понуда, 

а избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума: "највиша понуђена 

цена" између понуђача који доставе одговарајуће понуде. 

Уколико два или више понуђача понуде исту укупну цену која је највиша понуђена 

цена, поступак ће се наставити путем јавног надметања. Надметање ће се спровести са 

понуђачима који доставе одговарајуће понуде. 

Надметање ће се вршити путем затворених коверата у којима ће понуђачи писмено 

понудити укупну цену. Наручилац ће за потребе надметања обезбедити коверте ради 

уписивања цена. 

Надметање ће се спровести док један од понуђача не понуди вишу укупну цену. 

Уколико понуђачи не присуствују у поступку надметања, њихова цена из понуде 

ће се сматрати коначном. 

Писана понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи укупну 

понуђену цену за свих 12 возила, назив понуђача, адресу, број телефона, копију личне 

карте за физичка лица, а за правна лица копија извода о регистрацији привредног 

субјекта који је издала Агенција за привредне регистре, осим у случају када је за 

регистрацију надлежан други орган. 

Моторна возила се отуђују у целости, збирно свих 12 возила, у виђеном стању. 

Заинтересована лица могу извршити разгледање возила у периоду од 24.10.2019. и 

25.10.2019. године, у интервалу од 10:00 до 12:00 часова, уз претходну најаву на мејл 

адресу dragan.vidojevic@mpn.gov.rs или телефон 064/813-4644. Сва возила се налазе на 

адреси Захумска 14. 

Лице за контакт у вези свих питања везаних за предмет овог јавног позива је Драган 

Видојевић, контакт телефон: 064/813-4644. 

Накнадне рекламације неће ce прихватати. 

Понуда која не садржи све наведене елементе, неће се узети у разматрање. 

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу: Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја, Београд, Захумска 14, 2 спрат, соба 208, са назнаком: "ПОНУДА 

ЗА ОТКУП МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 

РЕДНИ БРОЈ ОМВ/01/19 - HE ОТВАРАТИ". 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

29.10.2019. године до 10:00 часова. 



Јавно отварање понуда обавиће се дана 29.10.2019. године са почетком у 10:30 

часова, у просторијама наручиоца, Захумска 14, сала на II спрату, уз присуство 

овлашћених представника понуђача. 

Купац са којим буде закључен уговор, дужан је да цену возила уплати у целости у 

року од 15 дана од дана закључења уговора, а да возила преузме у року од 7 дана од дана 

извршења уплате. 

Уколико најповољнији понуђач одустане, позив за потписивање уговора биће 

упућен другорангираном понуђачу. 

Уговор о купопродаји моторних возила у својини Републике Србије, потписаће 

министар у име Републике Србије. 

Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач. 

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени у року од 

15 дана од дана отварања понуда. 

Списак возила може се преузети са интернет странице Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 


