
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ул. Светозара Марковића бр. 37, Крагујевац 

упућује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ 

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Предмет продаје су следећа основна средства: 

Р. 

БР. 

ЛОКАЦИЈА 

НА КОЈОЈ 

СЕ ВОЗИЛО 

НАЛАЗИ  

ВОЗИЛО БРОЈ МОТОРА БРОЈ ШАСИЈЕ 

 

ПРЕЂЕНО 

km 

ГОДИНА 

ПРОИЗВОДЊЕ 

ПОЧЕТНА 

ПРОДАЈНА 

ЦЕНА У 

ДИНАРИМА  

1 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10  

 ŠKODA 

FABIA 

AMBIENTE 

TDI COMBI  

BNM371644 TMBGE45J79335400 309.720 2008 110.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 5; Маса празног возила: 1177  кг; Погонско гориво: дизел; Кубикажа: 1422 cm3; Снага: 51  Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 071 NZ, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању. 

2 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10 

 ŠKODA 

FABIA 

AMBIENTE 

TDI COMBI  

BNM371645 TMBGE45J93035389 268.493 2008 130.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 5; Маса празног возила: 1177 кг; Погонско гориво: дизел; Кубикажа: 1422 cm3; Снага: 51 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 071 PI ,возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању. 

3 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10 

ŠKODA 

FABIA 

AMBIENTE 

TDI COMBI 

BNM372033 TMBGE45J993035205 218.145 2008 130.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата:5 ; Маса празног возила: 1177 кг; Погонско гориво: дизел; Кубикажа: 1422 cm3; Снага: 51 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 071 NP, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању. 

4 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10 

 ŠKODA 

FABIA 

AMBIENTE 

TDI COMBI  

BNM373591 TMBGE45JX93062445 241.849 2008 130.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата:5; Маса празног возила: 1177 кг; Погонско гориво: дизел; Кубикажа:1422 cm3; Снага: 51 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 063 TU, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању 

5 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10 

  ŠKODA 

FABIA 

AMBIENTE 

TDI COMBI  

BNM37209 TMBGE45JX93035195 200.851 2008 60.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 5; Маса празног возила: 1177 кг; Погонско гориво: дизел; Кубикажа: 1422 cm3; Снага: 51 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 071 OA, возило није регистровано; Стање возила: возило није у возном стању. 

6 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10 

ŠKODA 

OCTAVIA 

ELEGANCE 

TDI   

BXEA28931 TMBBS21Z182194453 292.511 2008 90.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 5; Маса празног возила: 1355 кг; Погонско гориво: дизел;  Кубикажа: 1896 cm3; Снага: 77 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 071 PH, возило није регистровано ; Стање возила: возило није у возном стању. 



7 

Филијала за град  

Београд  

Београд,   

Гундулићев 

Венац 23-25  

ŠKODA 

OCTAVIA  

ELEGANCE

TDI 

BXEA18933 TMBBS21Z382181235 291.650 2008 180.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 5; Маса празног возила: 1355 кг; Погонско гориво: дизел; Кубикажа: 1896 cm3; Снага: 77 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 071 SH, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању. 

8 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10 

ŠKODA 

FABIA  

ELEGANCE 

BBZ152664 TMBMD46Y864573532 171.739 2006 60.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 5; Маса празног возила: 1070 кг; Погонско гориво: дизел бензин; Кубикажа: 1390 cm3; Снага: 74 

Kw(Ks); Регистарски број: KG 067 ZC, возило није регистровано; Стање возила: возило је  у возном стању. 

9 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10 

 ŠKODA 

FABIA 

ЕLEGANCE   

BBZ152855 TMBMD46Y96577928 243.080 2006 60.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата:5; Маса празног возила: 1070 кг; Погонско гориво: бензин; Кубикажа:1390 cm3; Снага: 74 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 067 VU, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању 

10 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10 

 ŠKODA 

FABIA 

ЕLEGANCE   

BBZ153487 TMBMD46Y064591846 232.165 2006 60.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата:5; Маса празног возила: 1070 кг; Погонско гориво: бензин; Кубикажа:1390 cm3; Снага: 74 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 067 ZB, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању 

11 

Служба  НСЗ 

Вождовац 

Београд,   Косте 

Абрашевић 10 

 ŠKODA 

SUPERB 

ЕLEGANCE   

BDG082017 TMBBG23U079018261 282.090 2007 151.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата:5; Маса празног возила: 1639 кг; Погонско гориво: дизел; Кубикажа:2496 cm3; Снага: 120 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 071 PČ, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању 

12 

Дирекција  НСЗ  

Београд,   Краља 

Милутина 8 

 ŠKODA 

SUPERB 

ЕLEGANCE   

AMX041911 TMBCT23U669114572 460.155 2006 70.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата:5; Маса празног возила: 1550 кг; Погонско гориво: бензин; Кубикажа:2771 cm3; Снага: 142  Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 103 RX, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању 

 

Право на достављање писмених понуда имају сва физичка и правна лица (домаћа и 

страна), која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених 

писмених понуда за продају основних средстава Националне службе за запошљавање 

(у даљем тексту: Упутство). Документацију за отуђење основних средстава Националне 

службе за запошљавање (у даљем тексту: Документација), која садржи наведено 

Упутство, од дана објављивања јавног позива у дневном листу ''НОВОСТИ'' сви 

заинтересовани понуђачи могу преузети у просторијама Националне службе за 

запошљавање, Београд, ул. Краља Милутина бр. 8, писарница, радним даном од 09:00 – 

15:00 часова. 

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев (на наведену адресу, на е-

маил: materijalniresursi@nsz.gov.rs , за достављање Документације електронским 

путем или поштом, иста ће му у најкраћем року бити достављена. Заинтересовани 

понуђачи могу преузети Документацију и са интернет сајта Националне службе за 

запошљавање (www.nsz.gov.rs / Prodaja osnovnih sredstava). 

mailto:materijalniresursi@nsz.gov.rs
http://www.nsz.gov.rs/


Основна средства се продају по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве 

рекламације које се односе на квалитет и карактеристике истих. Понуда мора бити 

припремљена у складу са овим позивом и Упутством. 

Писмене понуде подносе се у запечаћеној коверти на адресу Националне службе за 

запошљавање, УЛ. КРАЉА МИЛУТИНА БР. 8, 11000 БЕОГРАД, непосредно (на 

писарници) или поштом препоручено. Коверта са понудом може имати ознаку 

''ПОНУДА за куповину основних средстава – НЕ ОТВАРАТИ'', назив (правног лица) 

или име и презиме (физичког лица) и седиште/адресу понуђача (у случају да понуда 

није достављена или означена на наведени начин, Национална служба за 

запошљавање не сноси одговорност за евентуалне последице које могу настати као 

резултат тога). 

Уз понуду обавезно се доставља доказ о уплати депозита. Депозит се уплаћује у 

новцу. Депозит за учешће у поступку продаје износи 10% од вредности почетне 

продајне цене основног средства за које се доставља понуда. Уколико понуђач 

доставља понуду за више основних средстава, дужан је да депозит за свако основно 

средство у износу од 10% од почетне вредности уплати на посебној уплатници. 

Плаћање депозита врши се уплатом на текући рачун Националне службе за 

запошљавање бр. 840-18654-38. Доказ о уплати депозита мора да садржи позив на број 

01/19, а у сврси уплате и назнаку основног средства за које се понуда подноси. 

Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са 

Упутством, на адресу Националне службе за запошљавање, најкасније до 12.09.2019. 

године до 12:00 часова, када ће се од 12:15 часова, у просторијама Националне службе за 

запошљавање, Београд, ул. Краља Милутина бр. 8, извршити комисијско отварање понуда, 

уз присуство овлашћених представника понуђача. 

Овлашћени представници понуђача (правних лица) могу присуствовати отварању 

понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији 

непосредно пре започињања поступка отварања понуда. У случају да представници не 

доставе писано пуномоћје за учешће у отварању понуда сматраће се да имају статус опште 

јавности као и сва остала заитересована лица која присуствују отварању понуда. 

Заинтересована физичка лица могу присуствовати отварању понуда уз претходну 

идентификацију, подношењем личног идентификационог документа Комисији. 

Неблаговремено приспеле понуде (понуде које су приспеле након назначеног рока за 

достављање понуда) биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено и неће се узети у разматрање. 

Незатворене, некокмплетне и неприхватљиве понуде (понуде са ценом нижом од 

почетне продајне цене или које не испуњавају све захтеве из Упутства)  неће бити 

разматране, већ ће бити одбијене. 

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена цена по комаду основног 

средства. Предност у рангирању понуда, односно право прече куповине, има понуђач 

који понуди куповину свих основних средстава која су предмет продаје у односу на 

понуђаче који не понуде куповину свих основних средстава, с тим да збир понуђених 

цена за сва основна средства не може бити мањи од збира почетних цена основних 

средстава која су предмет продаје.  

Накнадни приговори понуђача на поступак продаје основних средстава могу бити 

поднети искључиво у писаној форми, на писарници Националне службе за запошљавање, 

на адреси ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, и то у року од 3 (три) дана од дана 

пријема обавештења понуђачима о избору најповољнијег понуђача. 

Сви детаљи у вези овог поступка (припрема понуде, неопходна документација, начин 

подношења понуде, уплата и повраћај депозита, присуство и учествовање у поступку, 

итд.), садржани су у Документацији, тј. у Упутству, који је њен саставни део. Ближа 

обавештења и информације у вези са овом документацијом и поступком могу се добити на 

е-маил:   materijalniresursi@nsz.gov.rs 

mailto:%20materijalnireursi@nsz.gov.rs
mailto:materijalniresursi@nsz.gov.rs


Заинтересовани понуђачи могу разгледати основна средства Националне службе за 

запошљавање, на локацијама наведеним у горњој табели, до дана који претходи дану 

који је одређен као рок за подношење понуда (тј. до 11.09.2019. године),  у периоду од 

14:00 до 15:30 часова. 

 

* Напомена: измена у односу на првобитну верзију јавног позива је начињена код возила 

под редним бројем 8, у делу који се односи на погонско гориво, где је првобитно, услед 

техничке грешке било наведено да је у питању дизел, док је погонско гориво предметног 

возила бензин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


