
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

 Београд, Кнеза Милоша 24-26 

 

Оглашава  

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ - РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА И 

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

путем прикупљања писмених понуда 

 

          Министарство спољних послова спроводи поступак отуђења расходованих основних 

средстава, ситног инвентара и потрошног материјала, у својини Републике Србије, којима 

управља Министарство спољних послова, са локације Кнеза Милоша 24-26, Београд,  

 

          Предмет отуђења је подељен у две партије: 

Партија 1: Намештај: 

1. Столице – 84 ком 

2. Столови – 58 ком 

3. Ормани/комоде дрвене – 32 ком 

4. Фотеље – 36 ком 

5. Ормани челични – 7 ком 

 

Партија 2: Електронска опрема: 

1. Десктоп рачунари – 37 ком 

2. Лаптоп рачунари/Таблети – 13 ком  

3. Монитори и телевизори – 25 ком 

4. Мобилни телефони – 4 ком 

5. Камере за видео надзор – 8 ком  

6. Штампачи – 48 ком 

7. Скенери – 5 ком 

8. Фотокопир апарати – 11 ком 

9. Рутери – 1 ком  

10. UPS уређаји – 6 ком   

11. Сервери и Storage – 5 ком    

12. Алармни систем – 1 ком 

13. Писаће машине – 4 ком 

14. Машина за сечење папира – 1 ком 

15. Апарат за пластифицирање – 1 ком 

16. Читач личне карте – 1 ком 

17. Компресор – 1 ком 

 

 

Почетна купопродајна цена за покретну имовину која је предмет Партије 1 износи: 



 11,00 динара за килограм гвожђа 

 1,30 динара за килограм дрвета 

 5,10 динара за килограм дрво-метал (мешано). 

 

            Почетна купопродајна цена покретне имовине која је предмет Партије 2 износи 15,00 

динара по килограму.  

Расходована основна средства отуђују се у целости у виђеном стању и неће се 

прихватити накнадне рекламације.  

Ослобођено пореза на додату вредност на основу члана 9. став 1. Закона о порезу на 

додату вредност („Сл. Гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 

– усклађени дин. изн, 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн, 83/15, 5/16 – 

усклађени дин. изн, 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн, 113/17, 13/18 – усклађени дин. изн, 

30/18, 4/19 – усклађени дин. изн, 72/19, 8/20 – усклађени дин. изн. и 153/20.). 

Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писаних понуда, а 

избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише укупно понуђене 

цене за сваку Партију посебно. Понуђач исказује у понуди цену за килограм за сваку од 

наведених категорија посебно за Партију 1 (гвожђе, дрво, дрво-метал) као и посебно за 

Партију 2. 

          Понуђач може дати понуду само за једну партију. 

            

          Право учешћа имају сва лица која доставе документацију одређену овим огласом. 

          Писмена понуда треба да садржи: 

          а) све податке о подносиоцу понуде: 

          - за физичка лица – име, презиме, адресу стана, број телефона, e-mail и фотокопију 

личне карте; 

          - за правна лица – назив и седиште, број телефона, e-mail, извод о регистрацији 

привредног субјекта, име и презиме лица овлашћеног за заступање. 

          б) понуђену цену у динарима по једном килограму за сваку од наведених категорија; 

          в) Фотокопије следећих дозвола и то: дозволу за сакупљање отпада, дозволу за 

транспорт отпада, дозволу за третман отпада, дозволу за складиштење отпада или 

фотокопију једне интегралне дозволе. Уколико понуђач не поседује неку од појединачних 

дозвола према Закону о управљању отпадом дужан је да достави фотокопију уговора о 

пословно техничкој сарадњи са правним или физичким лицем који поседује наведену 

дозволу, као и фотокопију те дозволе.  

          Понуда која не садржи све наведене елементе и доказе, неће се узети у разматрање. 

 

          Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније до 12,00 часова, 25. јула 2022. 

године, у затвореној коверти на адресу: Министарство спољних послова – Одељење за 

имовинско-правне и заједничке послове, Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд или на e-

mail: javne.nabavke@mfa.rs. 

          Лице које подноси понуду може поднети понуду тако што ће преузети Образац 

понуде који је саставни део овог огласа. 

 

Коверат са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – ОТУЂЕЊЕ 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА“ (такође треба 
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навести за коју партију се даје понуда, за једну или за обе), а на полеђини назив понуђача и 

адресу са бројем телефона. 

 Отварање понуда обавиће се, дана 25. јула 2022. године са почетком у 13,00 часова, 

у Министарству спољних послова, Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд, сутерен - 

канцеларија број 018. Понуђачи могу присуствовати. 

          Уколико два понуђача понуде исту цену, поступак ће се наставити путем јавне 

лицитације. 
 Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише укупно 

понуђене цене дате у понуди за сваку од партија. 

 Уколико понуђачи не присуствују у поступку надметања, њихова цена из понуде ће 

се сматрати коначном, а уколико је понуђена цена иста биће изабрана понуда понуђача која 

је раније предата. 

 О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са 

најповољнијим понуђачем закључиће се уговор који ће се примењивати две године од дана 

закључења. 

           Обавештење о спроведеном поступку отуђења и избору најповољније понуде, биће 

објављен на интернет страници Министарства спољних послова, у року од 10 дана од дана 

отварања понуда. 

 

          Преузимање ће се вршити сукцесивно, по писаном позиву. Изабрани понуђач је дужан 

да преузимање извршити у року од три дана од упућивања писаног позива овлашћеног лица 

Продавца, на адреси Кнеза Милоша 24-26, Београд, а уплату новчаних средстава у року од 

осам дана након извршеног мерења.  

          Уколико је неопходно за поједине делове намештаја, изабрани понуђач ће приликом 

преузимања извршити и демонтажу истог ради лакшег изношења. 

          Понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да приликом реализације уговора 

достави Документ о кретању отпада према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, 

бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и према Правилнику о обрасцу документа о 

кретању отпада и упутства за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/2013).  

 Све трошкове око мерења на званичној колској (камионској) ваги, утовара, истовара 

транспорта и друго везано за предмет отуђења, расходованих основних средстава, сноси 

изабрани понуђач. 

 

          Разгледање расходованих основних средстава вршиће се дана 21. јула 2022. године у 

периоду од 10,00 до 12,00 часова у просторијама Министарства  спољних  послова, у ул. 

Кнеза Милоша 24-26 у Београду, уз претходну најаву телефоном. Контакт особа Миомир 

Петковић, тел: 066/806-6050. 

          Лица за контакт у поступку отуђења у Одељењу за имовинско-правне и заједничке 

послове су: Јована Грујић, дипломирани правник, тел: 011/306-8934 и Здравко Драјић, 

дипломирани инжењер, тел: 011/306-8413, контакт email: javne.nabavke@mfa.rs .  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1 – НАМЕШТАЈ  

Табела 1.  

Подаци о понуђачу 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број 

 
 

ПИБ 

 
 

Шифра делатности  

Име особе за контакт 

 
 

е-маил  

Број телефона 

 
 

Број телефакса 

 
 

Број рачуна и назив банке 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 
 

 

Табела 2 - цена 

Р.б. Категорија отпадног папира Цена по кг  

1. Гвожђе  

2. Дрво  

3. Дрво-метал (мешано)  

Укупно:  

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                                                 _____________________ 

 

 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2 – ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА  

Табела 1.  

Подаци о понуђачу 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број 

 
 

ПИБ 

 
 

Шифра делатности  

Име особе за контакт 

 
 

е-маил  

Број телефона 

 
 

Број телефакса 

 
 

Број рачуна и назив банке 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 
 

 

 

Понуђена цена износи ____________ динара по кг. 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                                                 _____________________ 

 

 

 


