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        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
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                                       Б е о г р а д     

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

 

          Министарство спољних послова је на основу Одлуке о спровођењу поступка отуђења 

из јавне својине расходованих основних средстава, ситног инвентара и потрошног 

материјала у поступку јавног оглашавања, број: 2231-2/16 од 14. јула 2022. године, спровело 

поступак отуђења из јавне својине расходованих основних средстава, ситног инвентара и 

потрошног материјала, путем јавног оглашавања, чији је предмет 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. 

          Избор најповољније понуде извршен је применом критеријума највише понуђене 

цене за Партију 2. 

           Оглас о отуђењу из јавне својине расходованих основних средстава, ситног 

инвентара и потрошног материјала, објављен је 15. јула 2022. године на интернет страници 

Министарства спољних послова. 

          Благовремено, до 25.07.2022. године, до 12.00 часова, достављена је једна понуда за 

Партију 2, понуђача: 

 

Бр. 
број под којим је 

понуда заведена 
назив и седиште понуђача 

датум 

пријема 

час 

пријема 

1. 
2231-6/16 од 

25.07.2022.год. 

МЕТАЛПРОМ  ДОО Ваљево 

Живана Кутишанца бб,  

14106 Ваљево 

25.07.2022. 10:41 

 

          За Партију 1 - Намештај, до истека рока, није достављена ни једна понуда, те ће 

за исту, оглашавање бити поновљено. 

          Поступак отварања понуда одржан је дана 25.07.2022. године у 13.00 часова, у 

просторијама Министарства спољних послова, у присуству чланова комисије. Представник 

понуђача није био присутан. 

          Понуђач је за отуђење електронске опреме понудио цену у износу од 18,20 динара по 

килограму. 

          На основу Одлуке о спровођењу поступка и у складу са условима из Огласа, изабрана 

је понуда Понуђача МЕТАЛПРОМ  ДОО Ваљево Живана Кутишанца бб, 14106 Ваљево, са 

понуђеном ценом од 18,20 динара по килограму. 

          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.  

          Понуђач је дужан 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. 

 


