
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

Београд, Немањина 22-26 

позив 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
путем прикупљања писмених понуда 

(број 2/2021) 
 

Управа за заједничке послове републичких органа отуђује моторна 

возила из јавне својине Републике Србије, чији су корисници Управа за заједничке 

послове републичких органа, Министарство државне  управе  и локалне  самоуправе и 

Агенција  за управљање лукама. 

 Предмет отуђења су моторна возила са Списка возила, који садржи 

податке о возилима и  налази се у прилогу огласа.  

 Предмет отуђења обликован је по партијама, и то: 
 

 

  

 Понуђачи су дужни да за Партију 1 - Oтуђење моторних возила  чији је 

корисник Управа за заједничке послове републичких органа и Партију 2 - Oтуђење 

моторних возила чији је корисник Министарство државне управе и локалне  

самоуправе, понуде цену за свако возило појединачно као и укупну цену. 

 Пример 1: Уколико подноси понуду за Партију 1, мора да понуди цену за 

свако од 44 возила из предметне партије, као и да понуди укупну цену за сва возила, 

која представља збир јединачних цена за сва 44 возила. 

 Пример 2: Уколико подноси понуду за Партију 2, мора да понуди цену за 

свако од 4 возила из предметне партије, као и да понуди укупну цену за сва возила, која 

представља збир јединачних цена за сва 4 возила.  

 Понуђена цена за свако појединачно возило не може бити нижа од 

почетне купопродајне цене једног возила. 

 Уколико понуђач понуди цену нижу од почетне купопродајне цене за 

појединачно возило из Партије 1, Партије 2 и Партије 3, понуда понуђача биће 

одбијена као неприхватљива.   

 Понуђач може поднети понуду за једну или за све три партије.   

 5. Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања писмених понуда, 

а избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума највише укупне 

понуђене цене.   

  Уколико два понуђача понуде исту укупну цену, поступак ће се 

наставити путем jавног надметања.  

                          Надметање ће се спровести са понуђачима који доставе одговарајуће 

понуде.  

Број и назив партије 
Почетна купопродајна 

цена 

Партија   1  

Oтуђење моторних возила  чији је 

корисник Управа за заједничке послове 

републичких органа 

3.146.000,00 

Партија   2  

Oтуђење моторних возила  чији је 

корисник Министарство државне  управе  

и локалне  самоуправе 

20.000,00 

Партија   3  
Отуђење моторног возила  чији је 

корисник Агенција  за управљање лукама 
350.000,00 



 
 

                           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 спроводити док један од понуђача не понуди вишу 

укупну цену. 

 У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену, а не 

присуствују јавном отварању у поступку надметања, њихова цена из понуде ће се 

сматрати коначном. У том случају понуђачи ће бити позвани да поново поднесу 

понуде, а биће изабран понуђач који понуди вишу укупну цену.  

 6. Рок за подношење понуда је 26.05.2021. године до 10 часова. 

   Писмене Понуде се подносе на адресу: Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат са 

понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE- НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини 

назив понуђача, број телефона и адреса. 

 Писмена понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи:  

- доказ о уплати депозита за партију 1, 2 и 3; 

- укупну понуђену цену као и појединачне цене возила за партију 1 и 2; 

- укупну понуђену цену за партију 3; 

- назив понуђача, адресу, број телефона, копију личне карте за физичка 

лица;  

- за правна лица копија извода о регистрацији привредног субјекта издат 

од Агенције за привредне регистре, осим у случају када је за регистрацију надлежан 

други орган.  

 Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати. 

7. Отварање понуда обавиће се јавно, дана 26.05.2021. године у 12,00 

часова, у Управи за заједничке послове републичких органа у Београду, 

Немањина 22-26, први спрат, канцеларија број 1. 

8. Моторна возила се отуђују у виђеном стању.  

Накнадне рекламације неће се прихватати. 

Заинтересована лица могу извршити увид у возила дана 18.05.2021. 

године и 19.05.2021. године, у интервалу од 10,00-13,00 и то: 

За партију 1 - локација Бранков мост (парцела 1037/1–Ушће-Бранков 

мост), контакт особа: Владимир Пашајлић, тел: 064/8167-141. 

За партију 2 – локација (паркинг код СИВ-a западна страна), контакт 

особe: Ненад Ранковић, тел: 065/8771-840, Лидија Лекић тел: 064/8135-066. 

За партију 3 – локација Мокролушка број 42, Београд, контакт особе: 

Владимир Павловић тел: 064/6670-758 и Милош Буквић тел: 064/3407-182. 

 9. Право учешћа у поступку имају правна  и физичка лица. 

 10. Средства прибављена отуђењем покретних ствари су приход буџета 

Републике Србије. 

 11. Понуђачи су дужни да уплате депозит за: 

 - Партију 1- моторна возила Управа за заједничке послове републичких 

органа, у износу од 314.600,00 динара на жиро рачун: 840-1069804-58, по моделу 97 са 

позивом на број 3060141100812121;   

- Партију 2- моторна возила Министарство државне  управе  и локалне  

самоуправе у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун: 840-1240804-91, са позивом 

на матични број понуђача; 



 
 

           - Партију 3- моторно возило Агенције за управљање лукама у износу од 

35.000,00 на жиро рачун: 840-1073668-09 примања од продаје покретних ствари у 

корист нивоа Републике, шифра плаћања 253, са позивом на број 01-2021 по моделу 00. 

 Понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, уплаћени износ 

депозита рачунаће се као део уплаћених средстава која ће бити урачуната у продајну 

цену возила. 

  Понуђач чија  понуда не  буде изабрана, подноси писани захтев Управи, 

за повраћај уплаћених средстава (депозита), на основу којег Управа издаје потврду о 

уплаћеним средствима. Понуђач потом надлежној филијали Пореске управе доставља 

оригинал потврду, извод о уплати  ( или оригинал налог за уплату) и захтев за повраћај, 

на основу којег остварује право на повраћај депозита, све у складу са чланом 28. 

Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 

средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“ бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 

46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018- др.закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 

151/2020 и 19/2021).  

 12. Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не 

враћа. 

13. Уговор о купопродаји моторних возила у својини Републике Србије, 

чији је корисник Управа за заједничке послове републичких органа, купац закључује са 

Управом.  

Уговоре о купопродаји моторних возила у својини Републике Србије, 

чији су корисници Министарство државне  управе  и локалне  самоуправе и Агенција 

за управљање лукама, купац закључује са Министарством, односно Агенцијом.  

  14. Купац са којим буду закључен уговор за моторна возила, дужан је да 

остатак до укупне купопродајне цене моторних возила за сваку од Партија, уплати у 

целости у року од 3 дана од дана закључења уговора, а возила записнички преузме у 

року од 5 дана од дана закључења уговора.  

  Остатак до укупне купопродајне цене изабрани понуђачи су дужни да  

уплате на уплатни рачун Управе за заједничке послове републичких органа, као и  на 

жиро рачуне Министарства државне  управе  и локалне  самоуправе и Агенције за 

управљање лукама,. 

 Све трошкове око преузимања, транспорта  као и све евентуалне порезе 

настале приликом реализације уговора сноси Купац. 

            15. Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана достављања 

рачуна – отпремнице.  

  Поступак отуђења отуђења моторних возила из јавне својине републике 

Србије спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења возила (у даљем тексту: 

Комисија).  

              Комисија спроводи поступак отуђења моторних возила, отвара и 

прегледа понуде, саставља записник о јавном отварању и предлаже директору Управе 

за заједничке послове републичких органа избор најповољнијег понуђача.   

 16. Лица за контакт у поступку отуђења су:  

- Владимир Пашајлић, тел: 064/8167-141, email: vladimir.pasajlic@uzzpro.gov.rs, 

Управа за заједничке послове републичких органа; 

- Владимир Павловић, тел: 064/6670-758, email: vladimir.pavlovic@aul.gov.rs, 

Милош Буквић тел: 064/3407-182, Агенција  за управљање лукама,; 

- Ненад Ранковић, тел: 065/8771-840, email: nenad.rankovic@mduls.gov.rs, Лидија 

Лекић тел: 064/8135-066, Министарство државне  управе  и локалне  самоуправе. 
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 17. Записник о отварању понуда и Обавештење учесницима у поступку 

отуђења о избору најповољније понуде, биће објављени на интернет страници Управе 

за заједничке послове републичких органа - www.uzzpro.gov.rs, у року од 10 дана од 

дана отварања понуда.  

             Понуђачи су дужни да у списку возила који се налази у прилогу овог 

огласа искажу понуђене цене. Списак је саставни део овог огласа. 
 

 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/

