
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

  

  

Предмет продаје:  

Расходована средства –  дизел електрични агрегати (ДЕА) – „ТОРПЕДО“, 

модел серије Б500 (тип Б 559 ЗИА), са генератором произвођача „СЕВЕР“ 

Суботица, тип 544-4, 250 КВА – комада 2 

Позив се спроводи ради закључења уговора о купопродаји.  

Рок за достављање 

понуде:  
13. децембар 2021. године до 12.00 часова.  

Начин достављања 

понуде:  

Попуњен образац понуде са пратећом документацијом доставља се у 

запечаћеној коверти на адресу: Народна банка Србије, Краља Петра 12, 

Београд, непосредно на писарници Народне банке Србије или препорученом 

поштом, са назнаком: „ПОНУДА за куповину агрегата – НЕ ОТВАРАТИ“.  

Понуђач може доставити понуду за једно или оба средства из Обрасца 

понуде. 

Место датум и време 

отварања понуда: 

Благовремено пристигле понуде биће комисијски отворене. Отварање понуда 

одржаће се 13. децембра 2021. године у 12.15 часова у просторијама Народне 

банка Србије, Краља Петра 12. 

Поступак отварања 

понуда:  

Отварање понуда, ради превентивне здравствене заштите, неће бити јавно.  

О отварању понуда сачињава се записник који садржи податке из понуде, 

достављену документацију, датум достављања понуде, време почетка и 

завршетка отварања. Записник о отварању понуда ће бити достављен 

понуђачима у року од два радна дана од дана отварања понуда. 

Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда понуђача која није 

примљена у писарницу Народне банке Србије, Краља Петра 12, закључно са 

13. децембром 2021. године до 12.00 часова.  

Неприхватљивом понудом биће проглашена понуда која је благовремено 

послата али која не испуњава све захтеве из овог позива; којом није понуђена 

цена из Обрасца понуде; у којој цена није наведена у динарима; у којој је 

понуђена цена нижа од почетне продајне цене дефинисане Обрасцем понуде 

и сл.  

Након отварања и разматрања понуда које су исправне, Комисија ће у 

примереном року изабрати најповољнијег понуђача за преузимање 

средстава.    

Уколико по позиву пристигне само једна понуда, иста ће се узети у 

разматрање.   



Обавезни елементи 

понуде:  

Понуђач је обавезан да у Обрасцу понуде (Прилог 1), поред података о 

понуђачу, наведе цену у динарима без ПДВ-а и рок плаћања, као и достави 

документацију ближе описану у делу „Остали услови продаје“.  

Понуђена цена а средство не може бити нижа од почетне продајне цене 

дефинисане Обрасцем понуде.  

Остали услови 

продаје:   

Понуду могу поднети сва правна лица. 

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе следећу документацију (у случају 

сумње, Народна банка Србије ће затражити оригинал документа на увид):  

- фотокопију извода из регистра надлежног органа и  

- образац изјаве понуђача о финансијском обезбеђењу (Прилог 2). 

Истовремено са потписивањем уговора, купац ће бити у обавези да достави 

једну бланко соло меницу без протеста која представља средство 

финансијског обезбеђења и којим гарантује уредно испуњење свих уговорних 

обавеза, односно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне 

казне. 

Критеријуми за 

избор најповољније 

исправне понуде:   
Највиша понуђена цена без ПДВ-а за свако појединачно средство.  

Остале информације 

о поступку продаје  

Средства се преузимају на локацији у Београду, у виђеном стању и неће се 

примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике 

истих.  

Трошкове изношења, транспорта, осигурања као и све остале трошкове који 

проистекну из продаје а који нису споменути сноси Купац.  

Народна банка Србије задржава право да одустане од избора, ако установи да 

понуда не одговара захтевима из позива, односно да одустане од избора 

најповољније понуде.  

Особа за контакт:   Милан Богдановић тел. 064/8608-269 и Немања Мацут тел. 066/8757-309 

                                                                                                                                                   

  



                                                                                                                               

ПРИЛОГ 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

за куповину отпада – расходованих средстава  

                                                                                                      

   Понуда заведена у НБС 

    под бр. _____________ 

    дана _______________ 

     у  ___________  часова 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:______________________________________________________________  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:_____________________________________________________________  

МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ: __________________________________________________________ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ______________________________________________________________  

ТЕЛЕФОН И ИМЕЈЛ АДРЕСА: _____________________________________________________  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _________________________________  

 

 Р.   
бр.  Назив расходованог средства  

Јед. 

мере. 
Количина 

Почетна 

продајна цена 

без ПДВ-а (RSD) 

Понуђена цена 

без ПДВ-а  

(RSD) 

1.  

Дизел електрични агрегат (ДЕА) 1  

„ТОРПЕДО“, модел серије Б500 (тип 

Б 559 ЗИА), са генератором 

произвођача „СЕВЕР“ Суботица, тип 

544-4, 250 КВА 

ком 1 100.000,00   

2. 

Дизел електрични агрегат (ДЕА) 2  

„ТОРПЕДО“, модел серије Б500 (тип 

Б 559 ЗИА), са генератором 

произвођача „СЕВЕР“ Суботица, тип 

544-4, 250 КВА 

ком 1 100.000,00  

Рок плаћања (максимално 15 дана)          ______  дана од дана пријема рачуна  

  

         Место и датум:                                                                                        Понуђач:  

  

____________________                  _____________________  



 ПРИЛОГ 2 

 

И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

Обавезујем се да ћу одмах по пописивању додељеног уговора о купопродаји из поступка 

продаје расходованих средстава – генерисаног отпада који је разврстан према пореклу, 

карактеру и категорији отпада, положити средства финансијског обезбеђења предвиђена 

позивом и уговором.  

Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте финансијског обезбеђења, 

Народној банци Србије предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица 

понуђача, као и овлашћење за Народну банку Србије, да уговорена средства финансијског 

обезбеђења може попунити у складу са закљученим уговором о купопродаји.  

 

 

 

Место и датум:                                Потпис понуђача:  

 

______________                                                                                               ________________ 

    

             

 


