
У складу са чланом 33. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр.72/11, 88/13, 

105/14, 104/16 (др. закон), 108/16, 113/17 и 95/18–у даљем тексту: Закон), Уредбе о одређивању 

опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне 

својине могу отуђивати непосредном погодбом ("Сл. гласник РС", број 53/12), Комисија за 

отуђење средстава јавне својине Дома здравља „Стари град“ 

 

 

ОГЛАШАВА ПОСТУПАК  
 ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

1. Назив органа и корисника које отуђује средство из јавне својине: Дом здравља „Стари 

град“, Симина бр. 27, Београд. 

 

2. Ближи подаци о поступку отуђења: опрема се отуђује у поступку прикупљања 

писмених понуда. 

 

3. Опис опреме која се отуђује: AXIOM ICONOS R 100 SIEMENS, набављен 11.08.2003. 

године, уређај је исправан и у функционалном стању; РТГ цев OPTI 150/30/50HC-100 серијски 

број 434243, инверторска јединица (INVERTER,CPL.01175293) и ТВ камера (Videomed DIC 

7018927) нови од августа 2016. године.  

 

4. Услови под којима се опрема отуђује:  

4.1. понуђач мора да поседује важећу лиценцу за обављање делатности издату од 

надлежног државног органа- Директората за радијациону и нуклерану сигурност и безбедност 

Србије, Масарикова бр. 5, Београд;  

4.2. најповољнији понуђач је обавезан да демонтажу уређаја о свом трошку изврши у 

року од највише 5 радних дана од дана закључења уговора о купопродаји: 

4.3. најповољнији понуђач је обавезан да у року од најдуже 5 радних дана после 

демонтаже уређаја достави валидну документацију за одјављивање уређаја код Директората за 

радијациону и нуклерану сигурност и безбедност Србије. 

  

5. Критеријум за избор најбољег понуђача: највиша понуђена цена. 

 

6. Време и место увида у опрему и постојећу документацију: сваког радног дана, а 

најкасније до 10.10.2019. године, у периоду од 12:00 до 13:00 часова, уз претходну најаву 

најмање 24 сата раније. Телефон за информације: 011/3215-657. 

 

7. Начин, време и место за достављање писаних понуда за учешће у поступку: 

7.1.  Понуде се могу достављати-предати непосредно, у Дому здравља „Стари град“, 

Симина бр. 27 у писарници на VII спрату, или путем поште на адресу Дома здравља „Стари 

град“, Симина бр.27, 11000 Београд, најкасније до 11.10.2019. године до 9:00 сати. 

7.2.Понуде које на било који начин буду достављене-примљене (непосредно или путем 

поште) после 9:00 сати дана 11.10.2019. године сматраће се неблаговременим и неће бити 

разматрене.  

 

8. Обавезан садржај пријаве, односно понуде које је потребно доставити уз пријаву, 

односно понуду 

8.1. За предузетнике: 

- Име и презиме власника радње; 

- Адреса пребивалишта; 

- Назив радње;  

- Матични број;  



- Копија решења о упису правног лица у регистар надлежног органа или извод из 

регистра;  

- Копија потврде о извршеном евидентирањуза ПИБ (уколико је у систему ПДВ-а) 

- Копија лиценце- решења о упису у регистар који се води Директората за радијациону 

и нуклерану сигурност и безбедност Србије  

8.2. За правна лица: 

- Назив и седиште; 

- Копија решења о упису у правног лица у регистарнадлежног органа или извод из 

регистра; 

- Копија решења о додељеном ПИБ-у; 

- Копија потврде о извршеном евидентирањуза ПИБ (уколико је у систему ПДВ-а) 

- Копија лиценце- решења о упису у регистар који се води Директората за радијациону 

и нуклерану сигурност и безбедност Србије  

 

9.  Време и место разматрања приспелих понуда 

9.1. Понуде ће се отварати и разматрати 11.10.2019. године у 10:00 сати, у Дому 

здравља „Стари град“, Симина бр. 27 у сали на VII спрату.   
 

10. Почетна, најнижа продајна цена износи 825.000,00 динара. 
 

11. Обавештење о подношењу неблаговремене, односно непотпуне пријаве: 

11.1.Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у 

поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују. 

 

12. Рок за доношење одлуке и начин саопштавања резултата о избору најповољнијег 

понуђача 

12.1. Одлука о изору најповољнијег понуђача ће бити донета у року који не може бити 

дужи од 5 дана од дана отварања понуда. 

12.2. Одлука о избору најповољнијег понуђача доставља се електронском поштом 

учесницима у поступка. 

12.3. Уговор о купопродаји се закључује у року од 3 радна дана од дана доношења 

одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

  

13. Понуђач доставља понуду са траженом документацијом- доказима о испуњавању 

услова за учествовање у поступку у затвореној коверти на којој треба да пише: "Понуда за 

откуп AXIOM ICONOS R 100 - НЕ ОТВАРАЈ".  

 


