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Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 
Број: 14/36  
Датум: 17. мај .2017. 
 
 

 
 

Предмет: Захтев за понуду за услугу процене вредности пловила за отуђење 
 
 

         Према нашим исказаним потребама, потребно је да нам до 24. маја 2017.године до 15 
часова доставите Вашу понуду (факсом или на електронску пошту) за услугу процене 
вредности пловила за отуђење, по следећој спецификацији: 
  

 
1. У цену услуге стручно-техничке процене вредности пловних објеката за 

продају  укључено је: 
 

1. Визуелни преглед пловила према Спецификацији,  
2. Процена вредности изградње „новог“ пловила истог типа, величине и 

намене, ако би се градио у данашње време у Републици Србији, 
3. Одређивање процењене вредности пловног објекта у садашњем стању 

према тачно утврђеним, прописаним параметрима и критеријумима 
руковођења, 

4. Процена вредности у смислу „старог гвожђа“, 
5. Израда елабората о извршеној процени са фотографским записом 

какатеристичних елемената пловила. 
 
 

 Обавезни услови понуде: 
- Поседовање важећег Решења за обављање послова судског вештака за 
област саобраћај-транспорт-ужа специјалност: речни саобраћај. 
 Копију решења Обавезно приложити уз понуду, (послати скенирану маилом 
или поштом). 
 

 Рок за обављање услуге: 
Рок за обављање предметне услуге траје од дана доношења Одлуке о додели 
посла. Обавезно уписати у Обрасцу понуде рок за обављање услуге. 
Максимални рок за наведену услугу износи 30 календарских дана. 
 

  Услови плаћања:  
Укупна цена и рокови уписују се на оригиналном обрасцу понуде. Цена дата у 
понуди   мора бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ.  
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Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна. 
 

        Рок за плаћање не може бити краћи од 10 (десет) дана, нити дужи од 45 
(четрдесетпет) дана у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од 
дана уредно примљене фактуре. 
Плаћање ће се вршити по изради и достављању елабората (комада 4) о 
извршеној процени пловила. 

 
 Објекти се налазе у зимовнику на Бази Макиш, Обреновачки друм бр. 12. 

 
 Критеријум за оцену понуда је: најнижа цена 
‐ Понуђена цена:   100 бодова 

 
 

Обавезе наручиоца: 
Наручилац је у обавези да пружаоцу услуга да сву расположиву и тражену бродску 
докумнетацију неопходну за процену вредности пловила. 
Наручилац је у обавези да да стручно лице за контакт у вези предметних послова. 
 
 
СПИСАК ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ    
                             
    

Ред. 
бр. 

Назив 
пловила 

Година 
изградње 

Дужина 
Ширина 
Газ(m) 

ЕНИ 
број Тип пловила Намена 

1. 64002 1966. 47.20/8.40/1.80 36000455 Тегљеница 
Превоз 

генералног 
терета 

2. 64006 1970. 47.00/7.80/1.85 36000453 Тегљеница 
Превоз 

генералног 
терета 

3. 64007 1970. 47.00/7.80/1.85 36000454 Тегљеница 
Превоз 

генералног 
терета 

4. 64008 1970. 47.00/7.80/1.85 36000116 Тегљеница 
Превоз 

генералног 
терета 

5. 64009 1970. 47.00/7.80/1.85 36000452 Тегљеница 
Превоз 

генералног 
терета 

6. Торлак I 1970. 25.40/5.05/1.50 36000457 Тегљеница 
Превоз 

генералног 
терета 

7. BG-037A 1973. 12.66/3.70/1.0 - Чамац са 
кабином 

Логистика 
на градилишту- 
хидрографска 

снимања 
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8. Стари 
град 1978. 25.41/9.20/0.90 36000121 

Технички  
пловни 
објекат 

Уградња камена

9. БГ-П-
089А 1982. 27.70/6.75/0.75 - Плутајући 

објекат Стамбена лађа 

      
       

 
Информације о детаљима можете добити од Александре Кафеџић Илић,  
Tелефон 063- 384-757; 011 30 29 831. 
Факс: 011 30 29 808 
Mail :  dstojanovic@plovput.rs; mlicina@plovput.rс 
 
 


