
 

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: 

 

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 

БЕОГРАД -

''Ауто Чачак '', 

ул. Булевар 

Милутина 

Миланковића 

бр.9, Нови 

Београд 

HYUNDAI 

VAN H-1 

GLS TCL 9S 

D4BH2284615 KMJWWH7HP2U422107 185.337 2002. 199.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 4; Маса празног возила: 1890 кг; Погонско гориво: d2; Кубикажа: 2476 cm3; Снага: 73,60 Kw(Ks); 

Регистарски број: BG 580-221, возило није регистровано; Стање возила: возило није у возном стању, мотор је 

растурен и у деловима сложен у возилу 

2 

Филијала НСЗ 

Суботица, ул. 

Трг Слободе 

бр.3/3, 

Суботица 

OPEL 

VECTRA 

ESSENTIA 

Z 22YH   

Z22YH11421367 WOLOZCF6951070338 284.586 2005 219.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 5; Маса празног возила: 1435 кг; Погонско гориво: бензин; Кубикажа: 2198 cm3; Снага: 114 

Kw(Ks); Регистарски број: KG 077 ĐG, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању 

3 

Филијала НСЗ 

С. Митровица, 

ул. Светог 

Димитрија 

бр.31, С. 

Митровица 

CHEVROLET 

KALOS 
F14S3056004K KLASF69A14B236549 137.191 2004 179.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 5; Маса празног возила: 1096 кг; Погонско гориво: бензин; Кубикажа: 1399 cm3; Снага: 61 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 075 AY, возило није регистровано; Стање возила: возило је у возном стању 

4 

Филијала НСЗ 

Ужице, ул. 

Железничка 

бр.22, Ужице 

LADA 

NIVA 1,7 
212137830584 XTA21213041762074 83.451 2004 149.000,00 

Остале карактеристике:  

Број врата: 5; Маса празног возила: 1100 кг; Погонско гориво: бензин; Кубикажа: 1690 cm3; Снага: 59 Kw(Ks); 

Регистарски број: KG 065 PČ, 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 факс: 

011/2929-980 или е-маил: milos.regeljac@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). 
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 може да садржи позив на број 01/14, 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 16.05.2014. 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 има понуђач који понуди куповину свих основних средстава 

која су предмет продаје.  

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

подношења понуде, уплата и повраћај депозита, присуство и учествовање у поступку, итд.), 
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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:  

milos.regeljac@nsz.gov.rs, или факс 011/2929-980, контакт особа: Милош Регељац.  

Заинтересовани понуђачи могу разгледати основна средства Националне службе за 

запошљавање, на локацијама наведеним у горњој табели (у рубрици: ''ЛОКАЦИЈА НА 

КОЈОЈ СЕ ВОЗИЛО НАЛАЗИ'', до дана који је одређен као рок за подношење понуда (тј. до 

16.05.2014. године), сваког радног дана, у периоду од 14:00 до 15:30 часова. 
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