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ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

Краља Петра I бр. 9 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 

72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17), а у складу са Уредбом о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 16/2018),  одлуке Управног  одбора 

Дома здравља Брус  број 50/7-2 од 28.02.2020. године, објављује 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 

 
1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 

Предмет отуђена су покретне ствари, моторна возила, као и отпадни материјал  

дуралуминијум ( прозори и врата), отпадно гвожђе, стари папир,  чије су 

карактеристике приказане у оквиру седам партија 

- Партија 1 

Марка и модел возила: ZASTAV YUGO TEMPO 1.3 

Регистарска ознака возила: KŠ 005-OC 

Опис возила: датум прве регистрације 24.05.2002.године 

Почетна продајна цена: 22.848,00 динара 

- Партија 2 

Марка и модел возила: LADA NIVA 

Регистарска ознака возила: KŠ 059-UO 

Опис возила: датум прве регистрације 02.04.1999.године 

Почетна продајна цена: 23.146,00   динара 

 

- Партија 3 

Марка и модел возила: CITROEN JUMPER 

Регистарска ознака возила: KŠ 036 RX 

Опис возила: датум прве регистрације19.09.1997.године  

Почетна продајна цена: 82.971,00  динара 

 

- Партија 4 

Марка и модел возила: ZASTAVA 101 SKALA 0 PZK 

Регистарска ознака возила: KŠ 101-FR 

Опис возила: датум прве регистрације 25.10.2002.године 

Почетна продајна цена: 15.202,00 динара 

 

Возила нису у возном стању. 

 

 



- Партија  5 -  дуралуминијум ( прозори, врата) 

Дуралуминијум ( прозори, врата) су смештени у гаражном простору Дома здравља 

Брус ул.Краља Петра I бр.9 и отуђује се у постојећем  „ виђеном стању“, без прва 

на накнадне рекламације.  

Почетна продајна цена: 80,00 дин/ kг 

 

- Партија 6- отпадно гвожђе 

Расходоване ствари које су смештене у помоћним просторијама се отуђују у 

постојећем „ виђеном стању“, без права на накнадне рекламације.   

Почетна продајна цена: 12,00 дин/ кг 

 

- партија 7- стари папир 

Стари папир се налази у архиви Дома здравља Брус, отуђују у постојећем  

„ виђеном стању“, без права на накнадне рекламације.   

Почетна продајна цена: 7,00 дин/ кг 

 

Покретне ставари које су предмет продаје се могу разгледати радним данима од 

07:00- 14:00 сати, уз предходно одобрење. 

 

2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА 

 

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда. 

Покретне ствари се продају по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати 

никакве рекламације које се односе на квалитет и квантитет ствари. 

Рок за уплату купопродајне цене  и преузимање ствари је 8 дана од дана закључења 

купопродајног уговора. 

Трошкови преузимања робе, као и други трошкови који проистекну из реализације 

уговора, падају на терет купца. 

 

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

   Рок за благовремено  подношење понуда је 25.06.2020. годин  до 10:00 часова. 

  Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове 

огласа и која уплате депозит у висини од 10.000.00  динара, на број рачуна 840-

638804-48 Дом здравља Брус- депозит за спровођење поступка продаје возила.  

   Уредна и потпуна писмане понуда мора да садржи: 

- висину понуђене купопродаје цене по возилу,  односно по килограму за 

DUR алуминијум,  отпадно гвожђе, стари папир која је изражена у 

динарима, 

- потврду о уплати депозита, 

- број рачуна са називом банке на који се врши повраћај депозита у случају да 

подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег понуђача. 

Уредна и потпуна писмена понуда мора бити оверена печатом уколико се ради 

о правном лицу и мора да садржи све податке о подносиоцу понуде и то: 

 

 



за физичка лица 

- име и презиме, адресу пребивалишта, копију личне карте, контакт телефон; 

ако је лице предузетник уз понуду прилаже оверену копију извода из 

привредног регистра или потврду да је уписан у привредни регистра, све не 

старије од 30 ( тридесет) дана , као и потврду о пореском идентификационом 

броју, 

за правна лица 

- назив и седиште са овереном копијом извода из регистра, не старијом од 30 

дана, копијом решења о додељеном пореском идентификационом броју- 

ПИБ, име и презиме лица овлаћеног за заступање, са овереним картоном 

депонованих потписа. 

- за партију 5,6,7 је потребно поседовање важеће дозволе за сакупљање и 

транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије. 

             Понуду могу поднети сва физичка и правна лица (домаћа и страна), која 

испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писмених 

понуда за куповину покретних ствари које продаје Дом здравља Брус. 

 Документација за продају покретних ствари од дана објављивања јавног 

позива доступна је на интернет страници  Дом здравља Брус www.dzbrus.org.rs, 

одакле се може  преузети електронским путем.  

 Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством. 

 Писмене понуде подносе се на српском језику у запечаћеној коверти на 

адресу Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9.37220 Брус, поштом 

препоручено или непосредно на писарници. Ако је понуда послата поштом, 

искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје дому здравља, под 

условом да је пошиљка стигла у установу до дана и сата отварања понуда..  

 Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину покретних 

ствари, позиција _____ – НЕ ОТВАРАТИ“ (са унетом партијом) за које се подноси 

понуда а на полеђини назив и адресу понуђача. 

                    Јавно отварање је 25.06.2020.године у 12:00 часова у просторијама 

Дома здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9.- канцеларија помоћника директора на 

1. спрату. Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда 

уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији 

непосредно пре започињања поступка отварања понуда. 

       Понуде које су приспеле неблаговремено ( након рока за достављање), као и 

непотпуне понуде се одбацују. 

 

            4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 

 Критеријум за оцењивање понуда за све партије је – највиша понуђена 

цена. 

            Услови за спровођење поступка разматрања писаних понуда су испуњени 

уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда. 

            Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ цене, 

комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ, да у року од три дана 

од дана пријема позива, доставе нову затворену писмену понуду, са увећаним 

http://www.dzbrus.org.rs/


износом у односу на предходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и 

утврдити најповољнијег понуђача.  

             Уколико понуђачи из предходног став у року од три дана не доставе нову 

понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном ценом, 

комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача. 

 Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у 

Упуству. Ближа обавештења и информације у вези с продајом могу се добити 

путем email: pravnadzbrus@gmail.com. 
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У П У С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТАВРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА  

 

 Упутство понуђачима о достављању затворених писмених понуда за 

куповину покретних ствари које продаје Дом здравља Брус, (у даљем тексту: 

Упутство) садржи податке о захтевима Дома здравља Брус у погледу садржине 

понуде, као и услове под којима се спроводи поступак продаје. 

 

 1.Понуђач мора испуњавати све одређене услове за учешће у поступку 

продаје, а понуду у целини припрема и доставља у складу са Упутством. 

 У супротном, понуда се одбија. 

 

 2.Понуђач 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 је накнадно мењати. 

 

 3.Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 

 4.Понуђена цене мора бити исказана у динарима и мора обухватити све 

трошкове ( трошкове доласка, утовар са радном сангом, и сл.)  

 

 5.Понуде с варијантама нису допуштене. У случају да понуђач достави 

понуду са варијантама понуда се одбија као неисправна. 

 

 6.Понуду могу поднети сва физичка и правна лица (домаћа и страна) која 

испуњавају услове предвиђене овим Упутством. 

 

 7.Понуда, мора да садржи и тражене доказе: 

 

за физичка лица 

- име и презиме, адресу пребивалишта, копију личне карте, контакт телефон; 

ако је лице предузетник уз понуду прилаже оверену копију извода из 

привредног регистра или потврду да је уписан у привредни регистра, све не 

старије од 30 ( тридесет) дана , као и потврду о пореском идентификационом 

броју, 

 

 

за правна лица 

- назив и седиште са овереном копијом извода из регистра, не старијом од 30 

дана, копијом решења о додељеном пореском идентификационом броју- 



ПИБ, име и презиме лица овлаћеног за заступање, са овереним картоном 

депонованих потписа. 

 

- За партију 5,6 и 7 је обавезно поседовање важеће дозволе за сакупљање и 

транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, које у фотокопији 

потенцијални купац доставља уз понуду. 

             

 8. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у Образац 

понуде (у прилогу) који је саставни део овог упутства. Понуђач доставља доказ за 

учешће у поступку продаје у једном примерку, са попуњеним Обрасцем понуде , 

Обрасцем Изјаве о начину повраћаја средстава депозита, који су саставни део 

документације. 

 

            9.  Понуде које су приспеле неблаговремено, као и непотпуне понуде се 

одбацују 

 Неблаговремена понуда је понуда која је предата Дому здравља Брус по 

истеку датума и сата одређених у јавном позиву и биће враћена неотворена 

понуђачу. 

 

 Неприхватљива понуда је понуда, која је благовремено предата али која не 

испуњава све захтеве из Упутства односно понуда која није затворена, понуда у 

којој цена није наведена у динарима, понуда у којој је понуђена цена испод 

процењене цене. 

  

 Комисија ће констатовати да поступак продаје покретних ствари  Дома 

здравља Брус није успео ако нико није доставио понуду, или ако нико од понуђача 

није доставио прихватљиву понуду. 

 

           10. Тачна количина покретних ствари за партију 5,6,7 ће се утврдити на 

самом дану преузимања покретних ствари, мерењем на мерном месту и начин који 

одреди продавац- Дом здравља Брус. Трошкови мерења покретних ствари падају на 

терет продавца. 

 

 11. Критеријум за оцењивање понуда за све партије је – највиша 

понуђена цена. 

 

         Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ цене, комисија 

ће позвати понуђаче који су понудили исти износ, да у року од три дана од дана 

пријема позива, доставе нову затворену писмену понуду, са увећаним износом у 

односу на предходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити 

најповољнијег понуђача.  

 

             Уколико понуђачи из предходног став у року од три дана не доставе нову 

понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном ценом, 

комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача. 

 



  

 12.Уколико на оглас пристигне само једна понуда, иста ће се узети у 

разматрање. 

 

 13. Писмене понуде подносе се на српском језику у запечаћеној коверти на 

адресу Дом здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9.37220 Брус, непосредно  

(на писарници) или поштом препоручено. Ако је понуда послата поштом, 

искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје дому здравља, под 

условом да је пошиљка стигла у установу до дана и сата отварања понуда..  

 Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину покретних 

ствари, позиција _____ – НЕ ОТВАРАТИ“ (са унетом партијом ) за које се подноси 

понуда а на полеђини назив и адресу понуђача. 

 

         14.   Јавно отварање 25.06.2020.године  у 12:00 часова у просторијама Дома 

здравља Брус, Краља Петра Првог бр.9.- канцеларија помоћника директора на 1. 

спрату. Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда 

уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији 

непосредно пре започињања поступка отварања понуда. 

 

       Понуде које су приспеле неблаговремено, као и непотпуне понуде се одбацују. 

 

 13. О јавном отварању понуда сачињава се Записник који садржи податке о 

члановима Комисије, присутним представницима понуђача, податке из понуде, 

достављеној документацији, датум достављања понуде, време почетка и завршетка 

јавног отварања, у року од три дана од дана отварања понуда. 

 

 14. Изабрани понуђач ће уз допис и одлуку да је његова понуда изабрана као 

најповољнија примити и обавештење о обавези  плаћања, као и уговор о 

купопродаји,  након чега је дужан да изврши уплату купопродајне цене која су 

предмет купопродаје, у року од осам  дана од дана закључења уговора. 

 

 15.Изабрани понуђач који је уплатио купопродајну цену и потписао Уговор 

о купопродаји, дужан је да у року од осам дана од дана потписивања Уговора о 

купопродаји, преузме покретне ствари, с тим што се уплаћени депозит у износу од 

10.000,00 динара задржава и он ће бити урачунат у купопродајну цену. 

           16. Понуђачима који учествују у поступку, а не буду изабрани за 

најповољнијег уплаћени депозит ће бити враћен у року од 3 дана од дана избора 

најповољнијег понуђача- купца, на текићу рачун који буде наведен у изјави. 

 17. Покретне ствари се продаје по принципу „виђено-купљено“ и неће се 

примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике робе. 

        18. Одговорност за сав преузет предмет купопродаје, од момента 

потписивања записника о примопредају падају на терет купца. 



 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за куповину покретних ствари ( за партију ___________________________) 

 

Број понуде: _____________ 

 

НАЗИВ/ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КУПЦА______________________________________ 

 

АДРЕСА:                                            _______________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ:                 _______________________________________ 

 

БРОЈ Л.К И ЈМБГ (за физичка лица):  _______________________________________ 

 

ТЕЛЕФОН/E-MAIL АДРЕСА            _______________________________________ 

 

КОНТАКТ ОСОБА                           ________________________________________ 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК             _________________________________________ 

 

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ:______________________________ 

 

 

 Предмет продаје по партијама Почетна продајна цена 

( дин.) 

Понуђена цена  

( дин.) 

Партија 1  ZASTAVA YUGO 

TEMPO 1.3 

22.848,00  

Партија 2 LADA NIVA 

 

23.146,00  

Партија 3 CITROEN JUMPER 

 

82.971,00  

Партија 4 ZASTAVA 101 

SKALA 0 PZK 

15.202,00  

Партија 5 ДУРАЛУМИНИЈУМ 80,00 / кг 

 

 

Партија 6 ОТПАДНО 

ГВОЖЂЕ 

12,00/ кг  

Партија 7 СТАРИ ПАПИР 

 

7,00/ кг  

 

М.П. 

Место и датум                                                                                               ПОНУЂАЧ 

_______________                                                                                   _______________ 



 

 

      Овлашћено лице понуђача ___________________________________________,   

 

у поступку достављања понуда за куповину покретних ствари ( партија  

 

_____________________________, даје следећу 

 

 

ИЗЈАВУ  

 

Ако у поступку продаје покретних ствари Дома здравља Брус, за партију за коју 

подносим понуду, односно партију-е ________________________________,  не 

будем изабран за најповољнијег понуђача, повраћај  уплаћеног  депозити у износу 

од 10.000,00 динара за који достављам потврду извршити на: 

- рачун број: _________________________________________________ 

-  код банке __________________________________________________ 

     

         

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 
 

 

 



 

 
ДОМ ЗДРАВЉА БРУС 

Број:  

04.06.2020.године 

Брус, Краља Петра I бр.9 

 

МОДЕЛ УГОВОР О КУПОПРОДАЈ 

  покретних ствари у јавној својини  

закључен у Брусу дана _______________. године између 

1. ДОМА ЗДРАВЉА БРУС, ул. Краља Петра I број 9, мат.бр. 17254197, ПИБ: 

101138818,  кога заступа директор др Соња Павловић у даљем тексту - 

Продавац и  

2. ________________________, ____________________, мат.бр. 

________________, ПИБ ___________________ кога заступа директор 

__________________________________  у даљем тексту Купац 

Уговорне стране констатују: 

- Да је Дом здравља Брус на основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 

113/17),13.10.2018. године, објавила оглас ради отуђења покретних ствари у 

јавној својини прикупљањем писмених понуда 

- Да је комисија за продају покретних ствари  спровела поступак продаје и да 

је јавно отварање понуда обављено ____________________. године, да је 

сачинила Извештај о стручној оцени понуда и да је директору предложила 

да уговор о купопродаји покретних ствари за партију _________________ –  

додели  понуђачу ___________________ 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је продаја покретних ствари у јавној својини, партија 

__________, по понуђеној цени од стране купца у износу од __________________. 

Купац купује од продавца покретну ствар из става 1. овог уговора у виђеном стању 

и неће бити прихваћене накнадне рекламације. 

 



 

Члан 2. 

Уговорена цена добара из члана 1. овог уговора износи укупно ________________ 

динара. 

Купац је дужан да у складу са условима огласа, целокупну купопродајну цену 

уплати у року од 8 дана од дана закључења уговора на рачун Дома здравља Брус 

број 840- 419667-90, с тим што се уплаћени депозит у износу од 10.000,00 динара 

задржава и он ће бити урачунат у купопродајну цену. 

Члан 3. 

Уколико купац у прописаном року не уплати целокупну купопродајну цену, уговор 

ће се сматрати раскинутим а продавац задржава уплаћени депозит купца. 

Члан 4. 

Трошкове преузимања и транспорта добара која су предмет овог уговора сноси 

купац, као и друге трошкове који проистекну из реализације овог уговора. 

Члан 5. 

Дом здравља Брус не сноси никакву одговорност нити је дужна да надокнади било 

какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа и овом 

поступку продаје лимених табли. 

Члан 6. 

У погледу регулисања осталих односа по овом Уговору између продавца и купца 

примењују се одредбе Закона о облигационим односима које се односе на уговор о 

продаји. 

Члан 7.  

У случају спора из овог Уговора решаваће Основни суд у Брусу. 

Члан 8.  

Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерака, од којих се по два 

задржавају обе уговорне стране. 

  

Продавац 

_________________ 
  

Купац 

_________________ 



 

 


