
 

 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6 

 

На основу Упутства о расходовању и ликвидацији материјалних средстава бр. 0127-95, 

Одлуке Скупштине „Железнице Србије“ ад о расходовању и продаји друмских возила, 

број:10-4/2014-40-8 и Решења генералног директора „Железнице Србије“ ад о 

именовању Комисије за спровођење поступка продаје расходованих друмских 

моторних возила бр. 1/2018-2168 од 26.11.2018. године, „Железнице Србије“ ад, као 

продавац објављује: 

 
 

ОГЛАС  
ЗА ПЕТУ ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

 

 

Предмет продаје је 6 расходованих друмских путничких моторних возила. 

Расходована друмска моторна возила нису у возном стању и продају се у 

виђеном стању, без права на накнадне рекламације.  

 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА 

Ред. 

бр. 

Врста 

возила 

Марка 

возила 

Тип 

возила 

Рег. 

број 

Год. 

прои

зв. 

Локација 
Почетна 

цена  

(без ПДВ) 

1. путничко Zastava Кoral BG 241-VM 2002. Ниш 
3.360,00 

дин 

2. путничко Zastava Jugo tempo BG 255-PV 1999. Ниш 
3.360,00 

дин 

3. путничко Zastava Јugo skala BG 142-GB 2000. Ниш 
3.360,00 

дин 

4. путничко Zastava Koral-1 BG 628-TC 2002. Ниш 
3.360,00 

дин 

5. путничко Zastava Jugo florida BG 039-BD 1994. Ужице 
3.360,00 

дин 

6. путничко Renault Reno 19 BG 434-ĐN 1998. 
Београд 

Макиш 

3.360,00 

дин 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ И САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 

Понуду за куповину расходованих друмских моторних возила могу доставити 

правна лица (привредна друштва и предузетници) и физичка лица. 



Понуда за куповину расходованих друмских моторних возила мора бити достављена 

у затвореној коверти и садржати следеће податке: 

 

- за физичка лица: Име и презиме, адреса становања, фотокопија личне карте, 

контакт телефон и назнака друмског моторног возила (појединачно или за сва 

возила) за које се понуда подноси и цена исказана у динарима без ПДВ-а, за 

свако возило. 
 

-  за правна лица: Назив и седиште правног лица, фотокопија извода из АПР-а, која 

садржи, назив, седиште, матични број, ПИБ и законског заступника, фотокопија 

потврде о извршеном евидентирању за ПДВ  (уколико је у систему ПДВ-а), контакт 

телефон и назнака друмског моторног возила (појединачно или за сва возила) за 

које се понуда подноси и цена исказана у динарима без ПДВ-а, за свако возило. 

 

 

2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде се подносе најкасније до 24.06.2020. године до 13 часова, на адресу 

„Железнице Србије“ ад, Пројекат за подршку у управљању имовином и попис, 

11000 Београд, ул. Немањина бр. 6, а могу се предати и лично на писарници 

,,Железнице Србије“ ад, канцеларија бр. 122. 

До наведеног рока морају стићи све понуде укључујући и оне послате поштом  

препоручено.  

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда 

за куповину расходованих друмских моторних возила“. 

Поступак продаје расходованих друмских моторних возила спровешће се ако се 

пријави најмање један учесник. 

 

Поступак отварања приспелих понуда и избор најповољнијег понуђача извршиће 

се дана 25.06.2020. године са почетком у 12 часова у канцеларији бр. 378, на првом 

спрату пословне зграде „Железнице Србије“ ад, у Београду, ул. Немањина бр. 6.  

 

Поступку отварања понуда имају право да присуствују само легитимисани понуђачи, 

односно понуђачи са посебним пуномоћјем за учешће у поступку или законски 

заступници. 

 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.  

 

Заинтересована лица достављају понуде за куповину расходованих возила из 

спецификације, која се продају у виђеном стању, без права на накнадне приговоре и 

рекламације које се односе на исправност, комплетност и техничке карактеристике 

расходованих возила. 

 

 

3. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

Предност при куповини друмских моторних возила стиче понуђач који је у понуди 

доставио највишу цену за целокупну спецификацију друмских моторних возила. 

 



Ако ниједан понуђач не достави понуду за куповину свих возила под најповољнијим 

условима, за најповољнијег понуђача изабраће се онај понуђач чија понуда 

садржи највишу цену за одређено друмско моторно возило.  
Уколико више понуђача достави понуду за куповину истих возила, под истим 

условима, предност ће имати понуђач који је први доставио понуду.  

 

Комисија ће донети одлуку о избору најповољнијег понуђача и најкасније у року 

од 3 дана од дана отварања приспелих понуда, обавестити сва лица која су доставила 

понуде о донетој одлуци.  

 

 

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ 

ЦЕНЕ И ПРИМОПРЕДАЈА ВОЗИЛА 

 

Уговор о купопродаји расходованих друмских моторних возила између „Железнице 

Србије“ ад, као продавца и понуђача који је понудио највишу цену закључиће се у 

року од 8 дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег 

понуђача. Уговорену цену купац је дужан да плати у року од 8 дана од дана 

закључења уговора.  

 

У случају неплаћања уговорене цене у предвиђеном року, Уговор о купопродаји се 

раскида и позваће се следећи најповољнији понуђач да закључи уговор.  

Након извршеног плаћања уговорене купопродајне цене, купац ће преузети 

расходована возила у складу са Уговором. 

Расходована друмска моторна возила преузимају се записником о примопредаји, 

на локацији где се расходована друмска моторна возила налазе.    

 

Разгледање расходованих друмских моторних возила, утврдиће се у договору са 

заинтересованим лицима.  

За детаљнија обавештења о поступку, условима, критеријумима и предмету Огласа, 

заинтересована правна и физичка лица, могу се пре достављања понуда 

информисати, сваког радног дана од 09 до 15 часова, у канцеларији број 378 

„Железнице Србије“ ад, или путем телефона, контакт особа је:  

МИОСАВ САРИЋ,  број тел. 064/128-3984.  

 

 

 

 

 


