
Завод за заштиту природе Србије, ул. Јапанска бр. 35,  11070 Београд, оглашава 

 

ПРОДАЈУ ПОЛОВНИХ ПУТНИЧКИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ 

ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА 

 

Предмет продаје су следећа половна путничка службена возила:  

Бр. Марка возила: Регистарски 

број: 

Година  

произв

одње: 

Пређена 

километража: 

Почет. цена у 

РСД без 

ПДВ-а: 

Врста 

горива: 

 

Исправност 

возила: 

1. Škoda Superb 

elegance 2.0 TDI  
BG-054 FZ  2010. 236.000 574.868,00  дизел исправно  

2. Toyota Land 

cruser120 3.0 D-

4D5V  

BG-266 GK  2006. 495.000 821.241,00  дизел исправно 

 

Обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права и свих осталих трошкова пада на терет 

купца. 

Сва наведена возила могу се погледати у  периоду од 07.11. до 10.11.2022. године у Београду 

од 10 до 14 часова на паркингу Завода за заштиту природе Србије у ул. Јапанска бр. 35 на 

Новом Београду, уз претходну најаву на телефон 066 381 502. 

Право куповине имају сва заинтересована правна и физичка лица. Понуде се дају у динарима.  

Ради учествовања у поступку прикупљања понуда Подносилац понуде је обавезан да положи 

депозит у износу од 10% од почетне продајне цене и пре отварања понуда уплати на рачун 

Завода на број: 840-518-668-04.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и понуде чији подносилац није извршио уплату 

депозита, неће се узети у разматрање.  

Понуде испод почетне цене биће одбијене.    

Возила се купују у виђеном стању (без могућности пробне вожње) и без права на накнадне 

приговоре и рекламације које се односе на исправност, комплетност и техничке 

карактеристике возила. 

Понуђачи понуде подносе препорученом пошиљком или лично у затвореним ковертама 

најкасније до 14.11.2022. године до 12.00 часова на следећу адресу: 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, ул. Јапанска бр. 35, 11070 Нови Београд, са 

назнаком ПОНУДА ЗА ОГЛАШЕНУ ПРОДАЈУ ВОЗИЛА – НЕ ОТВАРАТИ.  



 

На полеђини коверте навести име/назив понуђача, адресу, телефон и лице за контакт.  

Понуде правних лица морају бити оверене печатом и потписане од стране одговорног лица, а 

понуде физичких лица морају бити потписане.  

Понуда понуђача који је физичко лице мора да садржи јасно наведену понуђену цену у 

динарском износу (без ПДВ-а) и за које возило, као и очитану личну карту. У случају да је 

понуђач правно лице,  поред јасно наведене понуђене цене у динарском износу (без ПДВ-а) и 

за које возило, понуда треба да садржи и назив фирме, адресу и ПИБ.  

Уколико стигну две или више понуда са истом ценом, предност ће имати понуда која је пре 

стигла на адресу Завода.   

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир. 

Комисија за продају половних возила извршиће избор најповољнијих понуда у року од 5 (пет) 

радних дана од дана примљених понуда, о чему ће сви Понуђачи бити обавештени.   

Завод за заштиту природе Србије задржава право да не донесе одлуку о избору. 

Сва међусобна права и обавезе Завода и купца биће регулисани уговором о купопродаји.  

Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана добијеног обавештења о избору 

потпише купопродајни уговор са продавцем, а да у року од два дана од дана закључења 

уговора продавцу исплати купопродајну цену. Уколико изабрани понуђач не потпише уговор 

са продавцем у наведеном року (три дана), или купац у року од два дана по закључењу 

уговора не уплати купопродајну цену, уговор се сматра раскинутим и у том случају уплаћени 

депозит продавац задржава. Након одустанка од уговора најповољнијег понуђача, продавац 

има право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.      

Све потребне информације могу се добити на телефон 066 381 502, контакт особа  Живорад 

Нешић. 

 

 

 

 


