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ПРИЛОГ 9 

 
 
 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА"А.Д. БЕОГРАД 
Комисији за продају расходованих возила Регије Ниш 

 
 
 
 По Огласу објављеном у недељнику ЈЕДИНСТВО дана 31.10.2016. године, којим је 

Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд позвало сва заинтересована 

правна и физичка лица на учешће у поступку продаје расходованих возила на подручју Косова и 

Метохије, путем прикупљања и отварања писаних затворених понуда и избора најповољнијих 

понуђача, достављам 

ПОНУДУ ЗА КУПОВИНУ ВОЗИЛА 

 

 

 
Понуду достављам за куповину возила „у пакету“ (редни број: 1, 2, 3, 4 и 5), за која сам 

платио/ла кауцију и прихватам све услове из Огласа, као и да Комисија има право да одбије моју 
понуду као неисправну, некомплетну или финансијски неодговарајућу. 

 
Уз ову читко попуњену понуду прилажем податке и документе, и то: 

 

1) доказ о уплати адекватног износа кауције 
 

2) за правна лица: 
- назив, адресу, матични број и ПИБ,  
- копију извода из Агенције за привредне регистре 
- контакт податке заступника (име и презиме, електронска адреса, број 

телефона), 
- потврду банке или копију уговора о отварању текућег рачуна правног лица и 

назив пословне банке код које је рачун отворен; 
 

3) за физичка лица:  
- име и презиме,  
- адреса пребивалишта,  
- фотокопија личне карте, 
- контакт телефон и електронску адресу (ако постоји); 
- копију платне картице, односно потврду банке или копију уговора о отварању 

текућег рачуна и назив пословне банке код које је рачун отворен број текућег 
рачуна физичког лица; 

 

4) пуномоћје (ако понуду подноси пуномоћник).           
 
 

Редни 
број  

Рег. ознака Назив возила 
Почетна цена   

УКУПНО 
(РСД без ПДВ) 

 
Износ уплаћене 

кауције 
 

Понуђена цена 
УКУПНО 

(РСД без ПДВ) 

1. BG 084-OJ 
ZASTAVA IVECO 
RIVAL 35.10 HNPK 

60.000,00 10.000,00 __________________ 

2. BG 096-ŽV ZASTAVA 55 KORAL 

3. BG 118-OJ LADA 1500 K 

4. BG 148-JY ZASTAVA 55 KORAL 

5. BG 217-OL ZASTAVA SKALA POLI 



2 

 

 
 
 
 
 Подношењем понуде за куповину предметних возила, прихватам следеће услове продавца: 

 Најповољнији понуђач купује возило по цени коју је понудио, увећаној за износ ПДВ (20%) у 
складу са Законом о ПДВ.  

 Трошкове преузимања возила и евентуалне друге трошкове сноси у целости купац. 

 Понуђачу који је понудио највишу цену биће понуђено да потпише уговор о купопродаји у року 
од 3 радна дана од завршетка поступка отварања понуда. Најповољнији понуђач је дужан да 
потпише уговор о купопродаји возила и да плати целокупан износ купопродајне цене у року од 
3 радна дана од дана потписивања уговора о купопродаји. Уплаћена кауција за возило биће 
урачуната у цену. Купац возило може да преузме када целокупна средства по уговору о 
купопродаји буду приспела на рачун продавца. 

 Понуђачу, који не буде проглашен за најповољнијег, средства уплаћена на име кауције биће 
враћена у року од 15 радних дана од завршетка поступка отварања понуда. 

 Ако најповољнији понуђач одустане од куповине возила, односно у року од 7 дана од 
завршетка поступка отварања понуда не закључи уговор о купопродаји возила, кауција му неће 
бити враћена.  

 Уколико најповољнији понуђач одустане од куповине возила, сматра се да је следећи најбољи 
понуђач онај који је дао следећу најповољнију понуду.   

 
 
 
                               

 
НАЗИВ / ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОНУЂАЧА:   
 
            
АДРЕСА: 
 
            
 

Електронска адреса:          
 

Контакт телефон:           
 
Прилог: као у тексту               

                                                                                                
                                                                                                            (потпис) 
  У                  , дана                 2016.                                М.П. 

                                                                                    (за правна лица) 


