
 
 
 
 

О Г Л А Ш А В А 
продају гитер блокова димензије 25х19х19 у количини од 30.576 комада (208 палета) 

 
 Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција), нуди на продају путем јавног 
писменог надметања гитер блокова димензије 25х19х19 у количини од 30.576 комада (208 палета), по почетној 
цени 275.184,00 динара (цена без ПДВ-а). 
 Гитер блокови су димензије 25х19х19 у количини од 30.576 комада (208 палета). Налазе се у складишту 
генералног терета Ириг у Иригу, улица Румски пут бб и ускладиштени су на отвореном простору. Гитер блокови 
су ускладиштени 2014. године на отвореном простору и услед вишегодишњег стајања и изложености 
различитим временским условима дошло је до пропадања како гитер блокова тако и палета на којима се налазе. 
На приложени фотографијама види се степен оштећења  гитер блокова које Дирекција продаје (сл. 1 – 6).  
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 Понуђачи су у обавези да доставе понуде за целокупну количну (30.576 комада) и она обухвата целе и 
оштећене гитер блокове (без обзира на стање истих).  
              Након преузимања обавеза купца је да очисти простор од остатака гитер блокова и палета. 
           Потенцијални понуђачи могу остварити увид у квалитативно стање гитер блокова подношењем захтева 
и добијањем сагласности за исти, у присуству представника Дирекције или овлашћеног складиштара, за петак 
25. марта 2022. године, у периоду од 10,00 до 12,00 часова. 
 Гитер блокови се преузимају у виђеном стању, а након преузимања купац нема право накнадне 
рекламације. Не може се понудити куповина количине мање од целокупне 30.576 комада (208 палета).   
 Рок и начин подношења понуде: Благовременим ће се сматрати све понуде електронском поштом које 
стигну на адресу Дирекције office@rdrr.gov.rs до 29. марта 2022. године најкасније до 12,00 часова.  
 Понуде пристигле после наведеног рока неће се узимати у разматрање. 
 Обавезни елементи понуде су: цена (за целокупну количину) са назнаком без ПДВ-а на паритету 
складиште ГТ у Иригу; начин и рок плаћања; и рок завршетка преузимања са чишћењем.  
 
 
 
 
 
 



 УСЛОВИ ПИСМЕНОГ НАДМЕТАЊА: 
 1. Предмет продаје: гитер блокови димензије 25х19х19 у количини од 30.576 комада (208 палета);  
 2. Цена: Почетна цена за гитер блокове износи 275.184,00 динара (цена без ПДВ-а), паритет 
дирекцијско складиште ГТ у Иригу; 

3. Плаћање: У укупном износу пре преузимања робе, налогом за пренос одмах по доношењу одлуке о 
избору најповољнијег понуђача.   

4. Трошкови купца: Сви трошкови око преузимања, транспорта, ангажовања механизације, утовара у 
возила, предузимања мере заштите на раду, чишћења простора и свих осталих трошкова који могу настати  
плаћа купац; 
 5. Рок за достављање понуда: до 29. марта 2022. године најкасније до 12,00 часова.; 
 6. Отварање понуда:  Београд, Дечанска 8а, 29. марта 2022. године у 13,00 часова;  
 7. Рок доношења одлуке о најповољнијем понуђачу: Најкасније у року од три дана од дана отварања 
понуде; 
 8. Почетак преузимања: Након добијања одлуке о избору најповољнијег понуђача;  
 9. Рок завршетка радова: 15 (петнаест) радних дана од избор најповољнијег понуђача;  

 


