РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16
На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“, бр.
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон и 108/16), члана 11. став 1. и 2. Уредбе о поступању
са одређеним стварима у државној својини („Службени гласник РС“ бр. 98/10 и 51/11),
Закључка Владе 05 Број: 46-7908/2017 од 22. августа 2017. године и Одлуке директора
Републичке дирекције за имовину Републике Србије број: 46-726/2014-03 од 20. септембра
2017. године, Закључка Владе 05 Број: 46-7926/2017 од 22. августа 2017. године и Одлуке
директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије број: 46-577/2007-02 од 20.
септембра 2017. године, Закључка Владе 05 Број: 46-7910/2017 од 22. августа 2017. године
и Одлуке директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије број: 46268/2008-02 од 20. септембра 2017. године, објављује:
О Г Л А С
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - АУТО ДЕЛОВА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет отуђења су покретне ствари – ауто делови, у својини Републике Србије
према Списку 1, Списку 2 и Списку 3, који садрже ближе карактеристике и почетне
купопродајне цене.
УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Покретне ствари смештене су у магацину Пореске управе на Новом Београду, на
адреси ул. Народних хероја бр. 30 и отуђују се као јединствене цилине, у постојећем
„виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације, и могу се разгледати дана 19.
октобра 2017. године и 25. октобра 2017. године, у термину од 1300-1500 часова.
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове
огласа и која уплате депозит у висини од 3.000,00 динара за сваку целину за коју подносе
понуду.
Уплата депозита врши се на број рачуна 840-833804-55 - Републичка дирекција за
имовину Републике Србије - депозит за спровођење поступка располагања војном и
другом државном имовином, са позивом на број одобрења 2017746726201403
Покретне ствари отуђују се по почетној купопродајној цени наведеној у Списку 1,
Списку 2 и Списку 3.
Уплата постигнуте купопродајне цене врши се у динарској противвредности по
званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, с тим што ће коначна
купопродајна цена предметних покретних ствари бити утврђена након спроведеног
поступка прикупљања писмених понуда.
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног
уговора.

Трошкови пореза на пренос апсолутних права, као и други трошкови који
проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.
УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.
Уредна и потпуна писмена понуда, мора да садржи:
- висину купопродајне цене
- редни број покретне ствари за коју се подноси понуда
-потврду о уплати депозита и изјаву о условима за враћање депозита, са
наведеним бројем рачуна на који се депозит враћа, уколико подносилац понуде не
буде изабран за најповољнијег понуђача.
Уредна и потпуна писмена понуда, мора да садржи и све податке о подносиоцу
понуде и то:
За физичка лица:
- име и презиме,
- адресу пребивалишта,
- контакт телефон
- фотокопију личне карте;
За правна лица:
- назив и седиште,
- копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката,
- копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има
рачун,
- копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ,
- име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат;
- за пуномоћника , одговарајуће пуномоћје дато на законом прописан начин.
Понуде се достављају на адресу: Републичка дирекција за имовину Републике
Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16.
Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ –
ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ АУТО ДЕЛОВА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ.........(навести
редни број из табеле)“, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници
Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Ако је понуда послата поштом, дан предаје на пошти искључиво препорученом
пошиљком, сматра се даном предаје Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије,
под условом да пошиљка стигне у Републичку дирекцију за имовину Републике Србије до
дана отварања понуда.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.
Понуда у којој цена није наведена у еврима, или је дата описно, неће се разматрати.
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак отварања писаних понуда спровешће Комисија за спровођење поступка
по јавном огласу ради отуђења покретних ствари – ауто делова („Комисија“), формирана
решењем директора Дирекције и то дана 02. новембра 2017. године у 1000 часова.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне

цене.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, Комисија може узети у разматрање
приспелу понуду.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија
задржава право да по слободном уверењу, ценећи целисходност правног посла изврши
избор најповољнијег понуђача.
Цена у понуди мора бити наведена у еврима, појединачно за сваку целину за коју се
понуда подноси.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће
писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке
надлежног органа о избору најповољнијег понуђача.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана пријема позива за
закључење уговора, са Републиком Србијом – Републичком дирекцијом за имовину
Републике Србије, закључи уговор о купопродаји покретних ствари ближе описаних у
табели.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 (осам)
дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је
одустао од купопродаје, у ком случају ће се приступити позивању следећег најповољнијег
понуђача, до коначног избора најповољнијег понуђача.
Најповољнијем понуђачу задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора.
Осталим учесницима у огласу депозит се враћа у року од 20 радних дана од дана
потписивања уговора са најповољнијим понуђачем.
У случају да изабрани понуђач одустане од купопродаје, продавац задржава
уплаћени депозит за покретне ствари за које подноси понуду.
Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста
није одговарајућа.
Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона
011/3200-853, у термину од 0900 – 1500 часова.

