
 

 

 
 
 
 

 
  

Република Србија 
 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 
БЕОГРАД, ул. ДЕЧАНСКА бр. 8 /А 

(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА) 
 

На основу Правилника о условима и начину продаје роба из републичких робних резерви 
Број: 338-6/2022-06 од 04.01.2022. године, Правилника о изменама и допунама  
Правилника о условима и начину продаје роба из републичких робних резерви Број: 338-
6/2022-06 од 21.01.2022. године и у складу са Програмом Републичких робних резерви за 
2022. годину  
 

ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ 
НЕПРЕХРАМБЕНИХ  РОБА 

 
 

I  БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ 
 

1. РЕБРАСТИ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК Б 500 Б Ф 22 
     Количина: 260 кг   

 
2.  РЕБРАСТИ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК Б 500 Б Ф 18 

             Количина:  23.610 кг   
 

3. РЕБРАСТИ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК Б 500 Б Ф 14 
            Количина:  2.840 кг   
 

4. РЕБРАСТИ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК Б 500 Б Ф 12 
            Количина:  372 кг   
 
 
Складиште: АД ''КОПАОНИК'' ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРАЉЕВО, Краљево, Стари 
аеродром бб.  

 
Квалитет: У складу са важећим стандардом за ту врсту робе.  
Паритет: складиште Дирекције  
 
 
II  ТРАНСФОРМАТОР ''РАДЕ КОНЧАР'' 31,5 MVA, фабрички број 335137     

 
 

Трансформатор је потпуно исправан за своју намену и функцију и налази се на 
привременом коришћењу код  Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
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''Југоисток'' ДОО Ниш, Булевар Зорана Ђинђића 46а.   
Паритет: ''Југоисток'' ДОО Ниш 
 

 
 

* * * 
 
Рок и начин плаћања: АВАНС 100% у року од 20 дана од дана издавања предрачуна. 
Динамика преузимања роба: 15 дана од дана издавања писменог налога. 
 
Писмена понуда заинтересованих предузећа за куповину мора да садржи следеће: 

       
Опште податке о понуђачу  
 
- Пун назив понуђача 
- Седиште понуђача општина/град, улица и број  
- Порески идентификациони број (ПИБ) 
- Матични број (МБ) 
- Број текућег рачуна и назив банке  
- Одговорно лице  
- Лице за контакт 
- Телефон (фиксни/мобилни) и 
- Електронска адреса понуђача (е-mail) 

 
Елементе понуде 

 
- Врста и назив робе; 
- Количина робе (кг, ком.); 
- Цена робе (дин/кг, дин/ком. ),  без ПДВ-а; 
- Остале погодности које се нуде а битно утичу на повољност понуде. 
 

 
Уз писмену понуду потребно је доставити: 
- 1 (једну) соло меницу бланко потписану и оверену,  
- Менично писмо-овлашћење, 
- Фотокопију картона депо потписа оверену од стране банке, 
- Доказ о поднетом Захтеву за регистрацију меница оверен од овлашћене банке 

(„Службени гласник РС“, број 56/2011). 
- Извод из Регистра привредних субјеката. 

 
Уколико Понуђач одустане од закључења уговора Дирекција има право 
обештећења активирањем достављене менице у износу од 1% вредности понуде. 

 
                                                                                                            

* * * 
 

Критеријум за одлучивање је највиша понуђена цена, под истим економским 
условима понуђача. 

 
Јавни оглас је отворен до коначне продаје оглашене количине. 
 
Рок за достављање понуда  је уторак  22.03.2022.  године до 12 часова. У случају да 
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се целокупна понуђена количина не прода, и сваки наредни уторак вршиће се даља 
продаја јавним отварањем, до коначне продаје робе. 

 Комисија ће узимати у разматрање само благовремено приспеле понуде. 
 

      Понуде доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком: 
 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, БЕОГРАД,  
ул.Дечанска бр.8/а  

''ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ НЕПРЕХРАМБЕНИХ РОБА - НЕ ОТВАРАТИ'',  
као и пуну адресу и телефон понуђача на полеђини коверте. 

                                                                                                                                               
  Прво отварање одржаће се у уторак 22.03.2022. године у 12:30 часова у 
просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Београд, ул. Дечанска бр.8а, VII       
спрат као и сваког наредног уторка до коначне продаје оглашених количина 
непрехрамбених роба. 
                                                                                                                                                               

       Непотпуне и неблаговремене понуде, као и понуде предузећа која су у спору, чији 
је текући рачун у блокади или имају финансијски дуг према Дирекцији, неће се 
разматрати. 

 
Понуде се подносе у оригиналу и морају бити јасне и недвосмислене, оверене 

печатом и потписане од стране од одговорног лица понуђача. 
                                                                                                                                                       
        Републичка дирекција за робне резерве ће донети одлуку о избору најповољније 

понуде на основу које ће са најповољнијим понуђачима закључити уговор о продаји. 
       
       Дирекција задржава право једностраног одустајања од продаје наведених 

производа по овом огласу.  
     

     Све информације могу се добити у Републичкој дирекцији за робне резерве – 
Београд, ул. Дечанска бр.8/а, Одељење за непрехрамбене производе-Одсек за посебне 
намене, телефони: 011/3239-992, 011/3243-583, 069/8249-241, е-мејл: 
ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs  

            
                                                                            

 
 


