
Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на основу члана 
33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11) и одлуке Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 4753/6-1 од 27.12.2016. 

године, објављује 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање писаних понуда за продају коришћених десктоп рачунара 

  

Предмет продаје су: коришћени десктоп рачунари наведени у табели –          
власништво Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“: 

Редни 
број 

Шифра Назив средства Година 
производње 

Процењена 
вредност 

1. 0224 Оперативни систем: 
Windows 7 Professional 

Меморија: RAM 1 GB 

Хард диск: 300 GB 

Графичка картица 

Бежична мрежна картица 

DVD 

2009 5.000 дин. 



2. 0350 Оперативни систем: 
Windows XP SP3 

Процесор: Intel Celeron 
E3200 2.4 GHz 

Меморија: RAM 1 GB 

Хард диск: 300 GB 

Графичка картица 

DVD 

2009 5.000 дин. 

3. 0588 Оперативни систем: 
Windows XP SP3 

Процесор: Intel Celeron 
E3400 2.6 GHz 

Меморија: RAM 1 GB 

Хард диск: 600 GB 

Интегрисана графичка 
картица 

DVD 

2010 5.500 дин. 



4. 0605 Оперативни систем: 
Windows XP SP3 

Процесор: Intel Celeron 
E3400 2.6 GHz 

Меморија: RAM 1 GB 

Хард диск: 600 GB 

Интегрисана графичка 
картица 

DVD 

2010 5.500 дин. 

5. 0616 Оперативни систем: 
Windows XP SP3 

Процесор: Intel Celeron 
E3400 2.6 GHz 

Меморија: RAM 1 GB 

Хард диск: 600 GB 

Интегрисана графичка 
картица 

DVD 

2010 5.500 дин. 



6. 0624 Оперативни систем: 
Windows XP SP3 

Процесор: Intel Celeron 
E3200 2.6 GHz 

Меморија: RAM 1 GB 

Хард диск: 600 GB 

Интегрисана графичка 
картица 

DVD 

2005 4.000 дин. 

7. 0626 Оперативни систем: 
Windows XP SP3 

Процесор: Intel Celeron 
E3400 2.6 GHz 

Меморија: RAM 1 GB 

Хард диск: 600 GB 

Интегрисана графичка 
картица 

DVD 

2010 5.500 дин. 

 УКУПНО 36.000,00 
дин. 

  

Наведена опрема се продаје у виђеном стању и без права на рекламацију. 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о              
уплати депозита у износу од 10% процењене вредности коришћене опреме          
наведене у табели. Правна лица и предузетници уплату депозита врше налогом           



за пренос са сопственог рачуна, а физичка лица путем уплате на рачун            
оглашивача. Понуђачима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита          
биће враћен у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег              
понућача. 

Депозит су заинтересована лица дужна да пренесу-уплате на рачун 205-45532-68          
код Комерцијалне банке АД, са напоменом „За учешће у поступку продаје           
коришћених десктоп рачунара“. 

Понуде се доставаљају у затвореној коверти и треба да садрже: понуђену цену у             
номиналном износу, назив понуђача (име и презиме), адресу, број телефона,          
фотокопију решења из Агенције за привредне регистре (фотоколију личне карте за           
физичка лица), фотокопију картице текућег рачуна за физичка лица (ради          
евентуалног повраћаја депозита) и доказ о уплати депозита (оверени налог за           
пренос средстава за правна лица и предузетнике или општу уплатницу за физичка            
лица). 

Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније у року од 7 (седам) дана од               
дана објављивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк          
Ђердап“ www.npdjerdap.org односно до 01.02.2017. године до 1100 часова, у          
затвореној коверти на адресу Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, улица          
Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац, са напоменом „Понуда – не отварати             
– коришћени десктоп рачунари“, а на полеђини назив понуђача, адресу и број            
телефона. 

Неблаговремене понуде као и оне које не садрже све наведене елементе, неће            
бити узете у разматрање. 

Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће комисија Јавног         
предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, седмог дана од дана          
обајвљивања огласа на web страници Јавног предузећа „Национални парк         
Ђердап“ www.npdjerdap.org односно 01.02.2017. године у 1200 часова, у згради          
предузећа. 

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене         
цене дате у понуди. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, комисија ће донети            
у року од 3 дана од дана отварања понуда. 

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са           
најповољнијим понуђачем биће закључен уговор  о купопродаји. 

http://www.npdjerdap.org/novi
http://www.npdjerdap.org/novi


Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три              
дана од дана закључења уговора уплати купопродајну цену, и преузме коришћене           
десктоп рачунаре наведене у табели у року од седам дана од дана закључења             
уговора. 

Уколико најповољнији понуђач одустане, уплаћени депозит се не враћа, а уговор           
ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду. 

  

У Доњем Милановцу, 

Дана 25.01.2017. године 

 


