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Јавно предузеће за водоснабдевање „РЗАВ“ Ариље 
 

На основу Одлукe Надзорног одбора ЈП „Рзав“ број 4/2020 од 29.09.2020. године и Одлуке 
директора ЈП „Рзав“ о приступању продаји и образовању Комисије за спровођење поступка 
отуђења путничког возила које је основно средство ЈП „Рзав“ број: 2141 од 22.10.2020. године, 
Комисија за спровођење поступка продаје, објављује следећи: 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 
ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ  

ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА 
 
 
Предмет продаје је следеће путничко возило: 
 

Ред. бр. Предмет продаје Годиште Почетна цена  

   1. 
„DACIA“ модел „Sandero Ambiance 1.2 
16v“ 

2011. 140.000,00 динара 

број шасије UU1BSDA1P44937541, произведено 2011. године, снаге 

мотора 55 KS, радне запремине мотора 1149 cm 3 , први пут регистровано 

10.11.2011. године, регистарских таблица UE040-BC, прешао 358.236 км, уз возило иду и 4 

зимске гуме са челичним фелнама. 

Мењач: …………………………. мануелни 5+1 

Гориво: …………………………. безоловни бензин 

Боја: ……………………………… сребрна (металик) 

Број седишта: …………………... 5 

Број врата: ……………………… 5 

Опрема:  

- ABS 

- серво управљач 

- ваздушни јастук за возача 

- централно закључавање 

- клима 

- електрични подизачи предњег стакла 

- даљинско централно закључавање 

- светла за маглу 

  
Заинтересовани понуђачи могу разгледати предметно возило у кругу предузећа  у Ариљу, 

ул. Чачанска бб, у периоду од 7.06.2021. до 15.06.2021. од 10,00 до 12,00 часова. Информације 
понуђачи могу добити на телефон: 031/3892-553 или 031/3894-883, контакт особе Предраг 
Недељковић, Здравко Остојић и Ана Радовић. 

Возило се продаје у виђеном стању и неће се примати никакве рекламације које се 
односе на квалитет и карактеристике истог.  

Право на достављање писаних понуда имају сва физичка и правна лица (домаћа и страна) 
која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писаних понуда за 
продају путничког возила ЈП „Рзав“ Ариље (у даљем тексту: Упутство). Документација за продају 
путничког возила (у даљем тексту: Документација), која садржи наведено Упутство, je објављена  
на сајту ЈП „Рзав“ – www.rzav.co.rs. 

Понуде се поднесе искључиво на Обрасцу понуде, у запечаћеној коверти тако да се при 
њеном отварању може проверити да ли коверта онаква каква је предата, и не може је накнадно 
мењати. Понуде треба упутити на адресу Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, ул. 



Јавно предузеће за водоснабдевање „РЗАВ“ Ариље 
Чачанска бб, 31230 Ариље, непосредно  или поштом препоручено. Такође, понуде се могу 
доставити и непосредно пре јавног отварања понуда. 

Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину путничког  – НЕ ОТВАРАТИ“, 
а на полеђини назив (правног лица) или име и презиме (физичког лица) и седиште/адресу  и број 
телефона понуђача, као и име особе за контакт. Понуда мора да садржи понуђену цену у 
динарима, као и број рачуна за враћање депозита. 

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију са интернет сајта ЈП „Рзав“ 
(www.rzav.co.rs.). Такође, заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију и 
лично у ЈП „Рзав“, ул. Чачанска бб. 
 Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством, 
на адресу ЈП „Рзав“, најкасније до 16.06.2021. до 12:00 часова, кад ће се у просторијама ЈП 
„Рзав“, у улици Чачанској бб, 15 минута након истека рока за предају понуда, 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. Заинтересована физичка лица могу присуствовати 
отварању понуда уз претходну идентификацију, подношењем личног идентификационог 
документа Комисији. 
 Један понуђач може поднети само једну понуду. Уколико поднесе више понуда, сматраће 
се да је важећа понуда она која је последња предата, док ће се остале неотворене вратити 
понуђачу, чиме ће се сматрати да је извршио „измену понуде у току рока за достављање понуда“. 
  
 Критеријум за избор  најповољније понуде за куповину основних средстава је највиша 
понуђена цена за возило. 
 Уколико више потенцијалних купаца понуде исту откупну цену, предност ће имати понуђач 
који је први предао понуду, односно чија је понуда евидентирана код ЈП „Рзав“  на писарници, пре 
осталих. 
 Понуђач који буде изабран за најповољнијег понуђача дужан је да дође у ЈП „Рзав“ ради 
потписивања Уговора о купопродаји, на позив овлашћеног лица. Уплаћени депозит ће се 
урачунати у уговорену цену. Преузимање возила ће се извршити након уплате и преноса 
власништва. Возило је регистровано до новембра 2021. године али се преузима одјављено.  

 
 

УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА  

 
Понуђач доставља доставља понуду у писаном облику, у затвореној коверти тако да се при 

њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата и не може се накнадно 
мењати или допуњавати. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у Образац понуде који чини 
саставни део овог Упутства. Понуђач доставља доказ за учешће у поступку продаје (фотокопију 
извода из АПР-а, копије личне карте, пасоша), са доказом о уплати депозита и попуњеним и 
потписаним Обрасцем понуде, за основно средство за које се даје понуда. 

Понуду могу поднети сва правна и физичка лица (домаћа и страна), која испуњавају услове 
предвиђене овим Упутством и доставе тражене доказе. 

Понуда мора да садржи понуђену цену у динарима, као и број рачуна за враћање депозита. 
Понуде са варијантом нису допуштене. У случају да понуђач достави понуду са варијантама 

понуда се одбија. 
Образац понуде мора бити исправно попуњен и потписан, а за правно лице и оверен 

печатом. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан, а за правно лице и оверен 
печатом, понуда ће се сматрати неприхватљивом 

Понуђач је дужан да уплати депозит у износу од 10% од вредности почетне продајне цене 
односно 14.000 динара.. Плаћање депозита врши се уплатом на текући рачун ЈП „РЗАВ“  број: 205-
111049-39, сврха уплате: депозит.  

На повраћај депозита нема право понуђач који је изабран за најповољнијег понуђача, 
уколико не закључи уговор или не уплати купопродајну цену. 

Понуда поред доказа о уплати депозита мора да садржи и остале доказе: за домаће правно 
лице – фотокопију извода из Агенције за привредне регистре или другог надлежног регистра. 
Понуђач одговара за тачност података. За страно правно лице – документ о регистрацији правног 
лица издат од стране надлежног органа те државе. Документација коју прилаже страно правно 
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лице мора бити преведена и оверена од судског тумача, као и оверена од стране надлежног 
органа те државе, односно амбасаде те државе у Србији. 

За домаће физичко лице – фотокопију личне карте, за страно физичко лице фотокопију 
пасоша.   

Неблаговремено приспеле понуде биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да 
су поднете неблаговремено и неће се узети у разматрање. Незатворене и неприхватљиве понуде 
неће бити разматране, већ ће бити одбијене. 

Неблаговремено понуда је понуда која је предата по истеку датума и сата одређених у 
јавном позиву, као рок за подношење понуда. 

Неприхватљива понуда је понуда која је благовремено предата али која није испуњава 
све захтеве из Упутства; у којој је понуђена цена нижа од почетне продајне цене дате у јавном 
позиву; понуда у којој цена није наведена у динарима или сл. 

Комисија ће констатовати да је поступак продаје основних средстава неуспео: ако нико није 
доставио понуду, ако нико од понуђача није доставио благовремену понуду; ако нико од понуђача 
није доставио прихватљиву понуду. 

Критеријум за избор најповољније понуде за куповину возила је највиша понуђена цена 
за предметно возило. 

У случају да понуђачи понуде исту цену по основном средству, предност ће имати понуђач 
чија је понуда раније примљена. 

Уколико пристигне једна понуда, она ће се узети у разматрање. 
 
О јавном отварању понуда сачињава се Записник који садржи податке о члановима 

Комисије, присутним представницима понуђача, податке из понуда, достављену документацију, 
датум достављања понуде, време почетка и завршетка јавног отварања. Записник о јавном 
отварању понуда ће бити достављен понуђачима у року од три дана од дана отварања понуда. 
На записник о јавном отварању понуда није дозвољено изјављивање приговора. 

После завршетка јавног отварања понуда, разматрање понуда које испуњавају услове из 
овог Упутства и рангирање достављених понуда према наведеном критеријуму за избор 
најповољније понуде, Комисија за спровођење поступка продаје у року од седам дана од дана 
отварања понуда бира најповољнијег понуђача, о чему сачињава Обавештење и исто доставља 
свим понуђачима. 

Са најповољнијим (изабраним) понуђачем за купљено основно средство, закључује се 
уговор о купопродаји. 

Најповољнији (изабрани) понуђач је у обавези да у року од три дана од дана закључења 
уговора о купопродаји  уплати целокупан понуђени износ на рачун ЈП „Рзав“. Уплаћени депозит 
ће се урачунати у уговорену цену Уколико најповољнији (изабрани) понуђач не изврши уплату 
купопродајне цене за основно средство у прописаном року, губи право на повраћај депозита. У 
случају да најповољнији понуђач у наведеном року не изврши уплату купопродајне цене за 
основно средство или из неког другог разлога одустане од куповине основног средства и 
закључења Уговора, Комисија ће сачинити измену Обавештења о избору најповољнијег понуђача 
којим ће као најповољнији понуђач бити изабран следећи понуђач по рангу. 

Понуђач који је потписао Уговор о купопродаји и извршио финансијске обавезе према 
продавцу, дужан је у року од десет дана од дана потписивања Уговора о купопродаји, да изврши 
преузимање основног средства о свом трошку. У случају да понуђач не изврши своју обавезу у 
року, продавац ће зарачунати лежарину основног средства за сваки дан закашњења у износу од 
1% продајне вредности основног средства. 

 
ЈП „Рзав“ ће вратити положени депозит сваком понуђачу, и то: понуђачима који су поднели 

понуде за куповину, а нису проглашени за најповољнијег понуђача, повраћај депозита се врати у 
року од седам радних дана од дана достављања Обавештења о избору најповољнијег понуђача, 
а најповољнијем понуђачу повраћај депозит се урачунава у купопродајну цену. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавно предузеће за водоснабдевање „РЗАВ“ Ариље 
 

 
ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 
Назив / име и презиме Понуђача: _________________________________________________ 
 
Седиште/адреса: _______________________________________________________________ 
 
Матични број и ПИБ: ____________________________________________________________ 
 
Број лк и ЈМБГ/број пасоша: ______________________________________________________ 
 
Телефон  / e-mail адреса: ________________________________________________________ 
 
Контакт особа: _________________________________________________________________ 
 
Телефон за контакт: _____________________________________________________________ 
 
Број рачуна и назив банке за враћање депозита: _____________________________________ 
 

Ред. 
бр. 

Предмет продаје Понуђена цена 

   1. „DACIA“ модел „Sandero Ambiance 1.2 16v“ 

 

 
Подношењем ове понуде изјављујем да сам упознат са свим условима јавног 

позива, да се возило продаје у виђеном стању и да се неће примати никакве рекламације 
које се односе на квалитет и карактеристике истих.. 
 
 
 
   
       Место и датум:                              М.П.              Потпис понуђача: 
 
  ___________________                                                                 _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Напомена:     Образац понуде попунити за возило за које се доставља понуда, у прилогу се 
доставља потврда о уплати депозита. 
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