
 

 

 
  На основу Одлуке Савета Машинског факултета Универзитета у Београду бр. 1635/1 од 
27.06.2018. године, објављује се 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ - КУПОВИНУ  
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – ОСНОВНОГ СРЕДСТВА – МОТОРНОГ ВОЗИЛА 

 
Предмет продаје је основно средство – моторно возило – комада један, регистровано 
(регистрација истиче у октобру 2018. године), у возном стању, путничко моторно возило марке 
CHERVOLET, тип EPICA 2.0 LT, број шасије KL1LF69KJ7B022135, број мотора X20D1045867K, 
година производње 2006., радна запремина мотора 1993 cm3, снага мотора 105 kW, каросерија 
лимузина, боја плава тамна метализирана 5D, поседује саобраћајну дозволу бр. 2864438, 
издату од стране МУП РС/ПС Стари града Београд, са пређених 65.332 километара, почетне 
продајне цене 345.727,20 динара, без урачунатог пореза на додату вредност. 
 
Возило се продаје у виђеном и затеченом стању, по принципу ВИЂЕНО – КУПЉЕНО, без 
права купца на било какве накнадне рекламације и приговоре у погледу исправности, 
комплетности, квалитета и техничких карактеристика возила и евентуалних недостатака. 
 
Критеријум за оцену понуда је: највиша понуђена цена, која не може бити нижа од 
почетне продајне цене. 
  
Документацију за продају возила понуђачи могу преузети на један од начина: 
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Београду ул. Краљице Марије бр. 16, 

канцеларија/соба бр. 121, сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова, почев 
од дана објављивања Позива на огласној табли и интернет страници Факултета, па све до 
истека рока за достављање понуда, 

- са интернет странице наручиоца www.mas.bg.ac.rs  
 
Право подношења понуда имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из 
Упутства за сачињавање понуда и позива, и који изврше уплату депозита у висини од 
10% почетне продајне цене возила.  
  Уплата депозита врши се на рачун Факултета, број 840-1876666-10, са позивом на број 
1635/1. 

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде 
и конкурсном документацијом. 

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном 
облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу наручиоца у Београду, ул. Краљице 
Марије бр. 16 са назнаком ''ПОНУДА ЗА ВОЗИЛО - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 
06.07.2018. године до 12.00 часова.  

Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и 
презиме контакт особе понуђача.  
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду 
обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, понуђач је дужан да обезбеди да 
понуда стигне на назначену адресу пре истека рока за достављање понуда. 

 

 



 

 

 
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, 

евиденциони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа.  
Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и 

узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета 
неблаговремено. 

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда 
тј. дана 06.07.2018. године у 12.30 часова у просторијама наручиоца у Београду, ул. 
Краљице Марије бр. 16, канцеларија/соба бр. 121. Отварању понуда могу да присуствују 
понуђачи, односно њихови овлашћени представници.  

Непосредно, пре почетка отварања понуда, представници понуђача - правних лица 
дужни су да комисији предају овлашћење издато од стране овлашћеног лица, потписано и 
оверено печатом, док представници понуђача – физичко лице морају предати Комисији на 
увид личну карту и фотокопију личне карте.  

Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у року од највише 5 (пет) дана, 
рачунајући од дана отварања понуда. 

Изабрани понуђач је дужан да, у року од 5 (пет) календарских дана од дана пријема 
одлуке о избору најповољније понуде, закључи уговор са Машинским факултетом, о 
купопродаји возила, а понуђену цену уплати на рачун Машинског факултета Универзитета у 
Београду, број 840-1876666-10, у року од 5 (пет) календарских дана од дана закључења 
уговора, када истиче право да преузме возило, са пратећом документацијом. 

Изабрани понуђач, са којим Машински факултет закључи уговор о продаји возила, 
дужан је да плати порез на додату вредност на понуђену цену и сноси трошкове преноса 
власништва, трошкове транспорта и све друге трошкове. 

Понуђачу који је доставио најповољнију понуду депозит се урачунава у купорподајну 
цену. 

Понуђач који је доставио најповољнију понуду, а одустане од куповине, односно не 
закључи (потпише) уговор у утврђеном року, губи право на повраћај депозита, као и право да 
учествује у евентуалној поновној јавној продаји истог возила. 

Свим учесницима у поступку надметања за продају, односно куповину возила, који 
нису доставили најповољнију понуду, депозит ће бити враћен у року од 3 (три) дана од дана 
отварања понуда, преко рачуна који упише у образац понуде. 

Поступак отварања понуда спроводи Комисија коју именује посебним решењем Декан 
Машинског факутета Универзитета у Београду. 

Разгледање возила и увид у пратећу документацију може се извршити у седишту 
Машинског факултета Универзиетета у Београду, ул. Краљице Марије бр. 16 11 120 Београд, у 
времену од 10,00 до 12,00 часова сваког радног дана почев од дана објављивања Позива 
на огласној табли и интернет страници Факултета, па све до истека рока за достављање 
понуда. 

 
Особа за контакт је Александар Каран, број телефона 062/295-377. 
 
Овај позив објавити на огласној табли и интернет страници Машинског факултета 

Универзитета у Београду, дана 29.06.2018. године. 
 

 

 



 

 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЗА ПРОДАЈУ - КУПОВИНУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА 
 
 

      1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Пословно име или скраћени назив 
понуђача  

Адреса седишта 
Улица и број 

 Место 
Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Име и презиме и функција лица 
овлашћеног за потписивање уговора  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА 

 
Марка и тип возила Година 

производње 
Пређена 

километража 
Почетна 

продајна цена 
(у динарима без ПДВ-а) 

Понуђена цена 
(у динарима без ПДВ) 

CHERVOLET  
EPICA 2.0 LT 2006 65.332 км 345.727,20  

 
НАПОМЕНА. Уз понуду достављамо: 

- за правно лице 
• извод из Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег 

регистра 
• доказ: (оригинал) о уплати депозита 

- за физичко лице 
•  копију личне карте 
•  доказ: (оригинал) о уплати депозита 

 
 
 
 
Датум: _________________  

 
  ПОНУЂАЧ 
 

М. П 
 
 
 

                 (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
2.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  

 
2.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на прописаном обрасцу, читко 
попуњена – откуцана или написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели или прецрта 
једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. упише нови текст, а место начињене 
грешке парафира и овери печатом (ако је понуђач правно лице), односно само 
парафира (ако је понуђач физичко лице). 
 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде. Подаци 
који нису уписани у прописани образац, односно подаци који су уписани мимо обрасца, 
неће се уважити и таква понуда ће бити одбијена. 
 
Понуда са припадајућом документацијом, доставља се у затвореној (залепљеној) коверти, 
на адресу – УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, ул. Краљице 
Марије бр. 16 11 120 Београд са назнаком на лицу коверте „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ 
ВОЗИЛА – НЕ ОТВАРАТИ“, поштом или лично преко архиве, канцеларија/соба бр. 121, 
сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова.  
 
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона, име и 
презиме контакт особе. 
 
Уколико се понуда доставља поштом, понуђач је дужан да обезбеди да понуда стигне на 
назначену адресу пре истека рока за достављање понуда. 
 
Коверта мора бити тако затворена да се, приликом отварања, са сигурношћу може 
утврдити да се отвара први пут. 
 
Универзитет у Београду Машински факултет (у даљем тексту: Факултет) ће по пријему 
одређене понуде на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и 
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.  
 
Уколико је понуда достављена непосредно, односно лично, Факултет ће понуђачу издати 
потврду о пријему понуде. У потврди о пријему, Факултет ће навести датум и сат пријема 
понуде. Понуда се сматра благовременом уколико је достављена Факултету до 
06.07.2018. године до 12,00 часова. 
 

 



 

 

 
Понуда коју Факултет није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
Наручилац ће одбити неблаговремену понуду, коју ће након окончања поступка отварања 
понуда, неотворену вратити понуђачу, са назнаком на коверти да је неблаговремена. 
 
Незатворене и неприхватљиве понуде ће такође бити одбијене. Неприхватљива понуда је 
понуда која је поднета благовремено, али која не испуњава све захтеве из овог упутства 
(на пример: у којој је понуђена цена нижа од почетне продајне цене исказане у јавном 
позиву, у којој цена није исказана у динарима и слично). 
 

2.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 

Приликом подношења понуде, понуђач је дужан да, уз понуду, у коверти, достави: 
- за правно лице – копију извода из Агенције за привредне регистре или другог 

одговарајућег регистра 
• доказ: (оригинал) о уплати депозита 

- за физичко лице –  копију личне карте 
• доказ: (оригинал) о уплати депозита 
 

2.4. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  
 
2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА 
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове, нити да мења своју 
понуду. 
 

2.6. ЦЕНА 
 

Цена у понуди мора бити исказана у динарима. Цена мора бити фиксна и не може се 
мењати. 

 
2.7. ОЦЕНА ПОНУДЕ 
 

Као најповољнија биће изабрана понуда у којој је понуђена највиша цена. 
Уколико две или више понуда буду имале исту највишу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је раније доставио понуду. 

 
 
 
 

 


