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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ 

Београд, ул. Скерлићева бр.1 

 

На основу члана 35. став 1. тачка 29. Статута Народне библиотеке Србије 0101 бр. 223/4 од 

29.06.2018. године, Статута о изменама и допунама Статута Народне библиотеке Србије 

0101 бр. 241/15 од 13.11.2019. године и Статута о изменама и допунама Статута бр.200/8 од 

24.08.2021. године, члана 27. став 2., члан 33. став 2. и члан 35. Закона о јавној својини 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020), мишљења Министарства финансија бр. 011-00-00341/2016-05 од 

28.03.2016. године и бр. 011-00-01078/2017-05 од 01.12.2017. године и записника Ауто-

мото савеза Србије о процени реалне вредности употребљаваног возила 0101 бр. 927/2, 

0101 бр. 927/3 и 0101 бр. 927/4 од 13.09.2021. године, објављује: 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

РАДИ  ОТУЂЕЊА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО МОТОРНИХ ВОЗИЛА  

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА: 

 

Редни број Марка и тип 

возила 

Година 

производње 

Регистарска 

ознака  

Процењена 

вредност-

почетна 

цена 

1. Peugeot, 

Partner XT 

2.0 HDI 

2004. BG159-ĆJ 70.636,14 

динара  

2. Opel, Vectra  1996. BG161-ĆH 36.680,38 

динара 

3. Peugeot, 

Partner XR 

2.0 HDI 

2004. BG1312-XC 125.575,36 

динара  

 

 

 

2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА 

 

Превозна средства ближе описанa у табели под редним бројем 1-3 смештена су на 

паркингу Народне библиотеке Србије, на адреси Скерлићева бр.1 и отуђују се у виђеном 

стању, без права купца на накнадне рекламације, према почетним ценама и возила се не 

могу продати испод тих цена. Наведена возила могу се разгледати дана 18.03.2022. године 

у термину од 11.00 часова до 14.00 часова. 

 

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.  

 

Коначна купопродајна цена возила биће утврђена након спроведеног поступка 

прикупљања писмених понуда. Купопродајна цена возила утврђена у висини најповољније 

понуде уплатиће се у динарској вредности на рачун који се води код Управе за трезор 
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број: 840-31120845-93, модел 97 позив на број 55-02347040174231400. Након тога, 

Народна библиотека Србије ће целокупни износ купопродајне цене возила пренети на 

одговарајући рачун буџета Републике Србије. 

 

 Рок за плаћање купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног 

уговора. Трошкови транспорта возила, као и други трошкови који проистекну из 

реализације уговора, падају на терет купца. 

 

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

Рок за подношење понуда је 25.03.2022. године. 

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која надлежној Комисији за 

спровођење поступка подносе попуњену и потписану понуду за учешће у поступку 

прикупљања писмених понуда приложе доказ о уплати депозита у износу од 10% од 

почетне цене возила. 

 

Уплата депозита врши се се у динарској вредности  на рачун који се води код Управе за 

трезор број: 840-31120845-93, модел 97 са позивом на број 55-02347040174231400, 

најкасније до 22.03.2022. године. 

 

Понуда се подноси на обрасцу, који ће бити саставни део огласа.  

Уредна и потпуна писaна понуда мора да садржи:  

- висину понуђене купопродајне цене изражене у динарима;  

- 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;  

- контакт телефон;  

- прилаже се и  копија личне карте;  

 

- 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;  

-име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), са овереним картоном 

депонованих потписа.  

-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;  
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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: Народна библиотека 

Србије, ул. Скерлићева бр. 1, 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 

Народној библиотеци Србији, под условом да пошиљка стигне у Народну библиотеку 

Србије до дана отварања понуда. Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити 

разматране. Понуда у којој цена није наведена у динарима, или је дата описно неће се 

разматрати. Цена у понуди мора бити наведена појединачно за свако возило за коју се 

понуда подноси. Народна библиотека Србије задржава право да поништи поступак по 

Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши 

избор најповољнијег понуђача. Народна библиотека Србије неће сносити никакву 

одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално 

могао имати поводом учешћа и овом поступку. 

 

Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Народне библиотеке Србије, у ул. 

Скерлићева бр.1 дана 30.03.2022. године у 12 часова. 

 

4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

Услови за спровођење поступка разматрања писаних 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 ће 

путем жреба извршити избор најповољније. 

 

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 управника Народне библиотеке Србије о 

избору најповољнијег понуђача, учеснике огласа Библиотека 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. 
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Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 

8 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити сваког радног дана на 

број телефона 011/ 2451242/22, овлашћено лице : Милисав Вуловић. 


