
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

 

На основу члана 27. став 3, члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), 

Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 46-620/2021 од 28.01.2021. године, oвлашћења 

министра унутрашњих послова Број: 01-5727/20-17 од 19.02.2021. године и Одлуке 

помоћника министра, начелника Сектора за материјално-финансијске послове 07 број 

2963/20 од 16.06.2021. године, објављује: 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

ПРОДАЈА ХЕЛИКОПТЕРА ТИПА BELL 206B-3 – ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА 

ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 

1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ 

Предмет продаје је хеликоптер, типа Bell 206B-3, серијског броја 2735, регистарских 

ознака YU-HBV, произведен 1979. године, који је регистрован у Директорату цивилног 

ваздухопловства Републике Србије. 

 

Основни подаци: 

 

- Укупно време налета хеликоптера: 2543 сата; 

- Укупно време мотора Allison 250-C20B: 3026 сати; 

- Земља порекла: Република Србија; 

- Локација: Београд (Аеродром Никола Тесла). 

 

Остаци ресурса појединих компоненти (изражени у сатима) 

Transmission assy 1957 

T/R hub assy 1277 

M/R blade 2539 

T/R blade 32 

TT Strap 1104 (30.06.2024.) 

M/R trunnion 3564 

T/R hub assy 1277 

T/R gearbox assy 3457 

Swashplate assy 2257 

Engine 495 do HMI (Heavy Maintenance 

Inspection) 

Fuel pump TRW 969 

Compressor 474 



Fuel Control Unit 829 

Bleed valve 245 

Governor 989 

 

*Напомена: Resurs Main Rotor Hub Assy је ушао у толеранцију и остатак је још 84 

сата до времена за ревизију, TBO (Time Between Overhaul) 

 

2. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

Продаја се врши у поступку прикупљања затворених писмених понуда. 

Предметни хеликоптер се продаје у „постојећем“ виђеном стању, без права купца на 

накнадне рекламације.  

Трошкови транспорта предметног хеликоптера, као и сви други трошкови који проистекну 

из реализације  купопродајног уговора, падају на терет купца. 

Заинтересовани понуђачи могу поднети понуду за куповину предметног хеликоптера у 

висини која не може бити нижа од почетне вредности понуде опредељене у овом огласу. 

Купопродајна цена мора бити изражена и плаћена у еврима у случају да је понуђач страно 

правно или физичко лице. У случају да је понуђач домаће правно или физичко лице, 

купопродајна цена мора бити изражена и плаћена у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС на дан фактурисања.  

Почетна купопродајна цена износи 390.000,00 евра. 

Критеријум за избор најповољније понуде је НАЈВИША ПОНУЂЕНА 

КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА.  

 

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 

Рок за подношење понуда је 45 (четрдесет и пет) дана од дана објављивања овог огласа, 

односно 03.03.2022. године у 11:00 часова.  

Право учешћа у поступку продаје хеликоптера имају сва заинтересована домаћа и страна 

физичка и правна лица. 

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи све податке из обрасца понуде који је 

саставни део овог огласа. 

 

Заинтересовани понуђачи могу се информисати о ближим техничким карактеристикама, 

описима, ознакама, подацима о условима куповине, тачној локацији, термину разгледања 

предметног хеликоптера и другим особеностима у вези са предметном продајом 

упућивањем мејла на адресу: jasna.msimic@mup.gov.rs 

 

Понуде се достављају на адресу: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектор 

за материјално-финансијске послове, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 104. Београд, 

Република Србија, препорученом пошиљком или на писарници Министарства 

унутрашњих послова, у затвореној коверти на којој је јасно назначено: „ПОНУДА ЗА 

КУПОВИНУ ХЕЛИКОПТЕРА ТИПА BELL 206B-3 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.  

 

 

 

mailto:jasna.msimic@mup.gov.rs


4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА, УСЛОВИ 

ПЛАЋАЊА 

 

Јавно отварање приспелих писмених понуда извршиће се комисијски, 03.03.2022. године, 

у Београду, у просторијама Министарства унутрашњих послова, ул. Булевар Зорана 

Ђинђића 104, 1. спрат, канцеларија бр. 150, са почетком у 12:00 часова. О спроведеном 

поступку јавног отварања, Комисија сачињава Записник и Извештај о стручној оцени 

понуда са предлогом за доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне 

цене (најповољнија понуда јесте понуда са највишом купопродајном ценом). 

 

Понуде дате у висини нижој од опредељене почетне вредности понуде биће одбијене као 

неприхватљиве. 

 

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати 

понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од 

дана пријема позива доставе нову понуду, са већим износом у односу на претходну 

понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико 

позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно уколико доставе 

понуду са истоветним износом, као резервни критеријум Комисија ће ценити датум и 

време приспећа понуда, односно најповољнијом понудом сматраће се она која је 

првозапримљена на писарници Министарства унутрашњих послова. 

   

У року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, 

учесници у поступку продаје биће обавештени о избору најповољније понуде и позвани да 

закључе купопродајни уговор. 

Са понуђачем који буде дао најповољнију понуду закључиће се купопродајни уговор, са 

обавезом купца да у року од 10 (десет) дана од дана обостраног закључења уговора 

изврши Министарству унутрашњих послова уплату купопродајне цене, а пре 

примопредаје хеликоптера. 

 

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 3 (три) дана од 

дана позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од 

купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач. 

 

Уколико купац по обостраном закључењу купопродајног уговора не уплати купопродајну 

цену у наведеном року од 10 (десет) дана, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на 

закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач. 

 

 

 

 

 

 

 



П О Н У Д А 

 

ЗА КУПОВИНУ ХЕЛИКОПТЕРА ТИПА BELL 206B-3 

Број поступка: 07 број 2963/20 

 
 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Понуђач (заокружити) 

 1) Физичко лице 

 

 2)  Правно лице 

 

Адреса понуђача (држава, град, улица и 

број): 

 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

 

 

Понуђена цена: 
 

опис количина цена изражена у еврима 

 

ХЕЛИКОПТЕР ТИПА 

BELL 206B-3 

 

 

 

 

1 ком. 

 

 

 

 

      __________________ 

минимална цена 390.000,00 

евра 

 

                              

Датум:                                                                                          Потпис: 

У ____________________ 


