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АЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

''БЕОГРАД" 
 
Оглашава јавни позив за прикупљање пријава за: ПРОДАЈУ  НЕКУРЕНТНИХ ЗАЛИХА (залихе 

материјала и резервних делова, залихе недовршене производње, залихе готових производа, које 
су оштећене, неисправне, застареле или због сличних разлога нису употребљиве)  

за II круг продаје, уз смањење јединичних цена за 50% у односу на I круг продаје 
 

Заинтересовани купци могу извршити увид и преузети конкурсну документацију са   
фотографијама позиција,  на сајту ЈКП ГСП “Београд“ - www.gsp.rs , на следећем линку: 

https://www.gsp.rs/nekurentne_zalihe.aspx      

 
Сви  заинтересовани понуђачи могу извршити увид у позиције које су предмет продаје сваког 

радног дана у периоду од 08-14 часова, у магацину  ГСП, на адреси Кнегиње Љубице 29, Београд, 
уз обавезан претходни договор са контакт особама: Драгана Стричевић, тел: 066/885-0193 и/или 

Милош Чворо, тел: 064/668-7391. 

 
Пријаву за учешће у поступку продаје, у складу са условима из конкурсне документације, 

доставити у затвореној коверти са назнаком: «НЕ ОТВАРАТИ: ПРИЈАВА ЗА КУПОВИНУ 
НЕКУРЕНТНИХ ЗАЛИХА У II КРУГУ+ доказ о уплати кауције». На полеђини коверте 

навести назив подносиоца пријаве, адресу, број телефона и  електронску пошту.  
 

У II кругу продаје, јединичне цене су смањене за 50% у односу на I круг продаје. 

 
Кауцију за учешће у поступку продаје у вредности од 10% од укупне понуђене вредности позиција 

(предложена јединична вредност је дефинисана у конкурсној документацији)  за које понуђач 
учествује, понуђач је у обавези да пре отварања понуде уплати на рачун бр. 105-500122-59  код  

AIK банке ad Beograd.   

 
Доказ о уплати кауције, са наведеним позицијама на које се кауција односи, сходно понуђеним 

позицијама из Обрасца 2, доставља се уз пријаву за учешће.  
 

Учесницима који нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, кауција се враћа у року 

од 15 дана од дана јавног отварања понуда. 
 

Рок за достављање пријава  је 31.03.2022. године до 09,30 часова на писарници ГСП,  
ул. Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд. 

 
Јавно отварање пријава обавиће се 31.03.2022. године у 10,00 часова у 

просторијама ГСП, ул. Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд. 

 
Пријаве које нису запечаћене, које су непотпуне или су стигле после рока за достављање 

пријава, неће се узимати у даље разматрање и биће неотворене враћене подносиоцу пријаве.  
 

Пријаве се достављају на српском језику, у затвореној коверти, овереној печатом, а у свему 

према захтевима Продавца из конкурсне документације. 
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Критеријум  за закључење уговора – највиша јединична понуђена цена по 

позицијама  предмета продаје. 
 

Уколико два или више понуђача понудe исту јединичну цену, за исту позицију, 
предност при додели уговора ће имати понуђач који је заинтересован за куповину 

веће количине добара које су предмет продаје. 

 
За преостале количине добара уговор ће се доделити следеће рангираном понуђачу. 

 
Уговор се може закључити за једну или више позиција предмета продаје. 

  
Продавац ће обуставити поступак продаје уколико највиша понуђена цена буде 

испод утврђене продајне вредности од стране Продавца за сваку позицију. 

 
Записник са јавног отварања понуда понуђачима који доставе понуду, ће бити послат на e-mail 

адресу која је уписана у Обрасцу 1 понуде. Записник ће садржати само ставке за које су 
достављене понуде. 

 

Купопродајни уговор се потписује у року од 10 дана од дана отварања понуда. Купац је дужан 
да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана од дана потписивања  

купопродајног уговора. 
Уколико купац не потпише купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним 

роковима и на прописан начин, губи право на повраћај кауције, а за купца се проглашава други 
најповољнији понуђач. 

Порезе и трошкове који произилазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац. 

За све додатне информације (припремање понуде, документације и др.) можете се обратити 
контакт особама: Братислав Стојковић, тел: 011/2621-943 и/или Јелена Павловић, тел:  011/366-

4071.   
      Табела некурентних залиха које су предмет продаје, са тачним називима делова, 

јединицама мере, количинама, минималним јединичним предложеним ценама и 

укупним износима по позицијама, без ПДВ-а у динарима, биће садржана у конкурсној 
документацији. 


