
„РИО“ доо Костолац 
 
 
ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЛОВНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ 

ПОНУДА 
 
 

1. Предмет продаје: половно путничко моторно возило, са следећим 
карактеристикама: 
Марке: PEUGEOT, модел: 508 ACTIVE 2.0 HDI, боја: 9М црна метализирана,  година 
производње: 2014. година, датум прве регистрације: 06.03.2015. године, регистровано 
до 20.03.2023. године, у возном стању, пређена километража: 231 487 километара, 
редовно сервисирано у овлашћеном сервису. 
2. Заинтересована лица могу погледати наведено возило, на адреси „РИО“ доо 

Костолац, Ул. Николе Тесле бб, 12208 Костолац, радним данима у временском 
периоду од 10:00 до13:00 часова, контакт особа: Дејан Костић, бр. телефона: 066/82-
33-212. 

3. Наведено возило се не може продавати по цени нижој од почетне цене –638.539,04 
динара  без  ПДВ-а.  
4. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. 
5. Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, на адресу: за „РИО“ 
доо Костолац, Ул. Николе Тесле бб, 12208 Костолац, путем поште-препоручено, или 
лично-предати на пријемници „РИО“ доо Костолац. Понуде морају бити достављене 
затворене, са видном напоменом на коверти: “Понуда за путничко моторно возило 
PEUGEOT - не отварати“. На полеђини омота (коверте) написати назив и адресу 
понуђача, телефон и име лица за контакт именованог од стране понуђача.  
6. Понуда мора да садржи: назив и седиште привредног субјекта, односно име и 
презиме за физичка лица, као и матични број, ПИБ, односно број личне карте и ЈМБГ, 
као и понуђену цену изражену у динарима без ПДВ-а. 
7. Непотпуне и неблаговремено достављене понуде неће бити узете у обзир. „РИО“ 

доо Костолац задржава право да не прихвати ниједну достављену понуду уколико му 
не одговарају понуђени услови. 

       8. Рок за достављање понуде је 25.01.2023. године до 12 сати. 
 9.Јавно отварање ковертираних понуда вршиће се дана 25.01.2023. године са 
почетком у 12:30 сати у просторијама „РИО“ доо Костолац. Отварање понуда ће се 
обављати по редоследу пристизања.  
10. Образац понуде за учешће у поступку продаје наведеног путничког моторног 

возила можете преузети на интернет страници „РИО“ доо Костолац, у категорији Јавна 
продаја, www.riokostolac.rs и на истом можете погледати слике наведеног возила. 
Особе за контакт: 

За техничка питања: Дејан Костић, бр. телефона: 066/82-33-212 
За комерцијална питања:Снежана Мрђен, бр. телефона: 066/82-33-259. 

http://www.riokostolac.rs/

