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, 108/16, 113/17 и 95/18), 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: 46-2541/2019 од 21. марта 2019. године,
Закључка Владе 05 Број: 46-3567/2019 од 11. априла 2019. године, Закључка Владе 05
Број: 46-3306/2019 од 04. априла 2019. године и Одлуке директора Републичке дирекције
за имовину Републике Србије 03 Број: 46-370/2017 од 25. априла 2019. године, објављује:
Ј А В Н И О Г Л А С бр. 13
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет отуђења су покретне ствари - возила, у својини Републике Србије према
списку возила, који садржи ближе карактеристике и почетне купопродајне цене истих.
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.
Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 1-2 смештене су у
Београду, у ул. Добрињска 11, и отуђују се појединачно, у постојећем „виђеном стању“,
без права купца на накнадне рекламације и могу се разгледати дана 11. јуна 2019. године,
у термину од 1230-1300 часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 3, смештена је у
Равном селу, у ул. 29. новембра бр. 14, и отуђује се у постојећем „виђеном стању“, без
права купца на накнадне рекламације и може се разгледати дана 13. јуна 2019. године, у
термину од 1000-1030 часова.
Покретна ствар ближе описана у табели под редним бројем 4, смештена је у
Кљајићеву, у ул. Владе Ћетковића бр. 21, и отуђује се у постојећем „виђеном стању“, без
права купца на накнадне рекламације и може се разгледати дана 13. јуна 2019. године, у
термину од 1130-1200 часова.
Покретне ствари ближе описане у табели под редним бројем 5-10 смештене су у
магацину Пореске управе у Нишу (стара зграда „Стотекс-а“), у ул. Булевар 12. фебруар,
прилаз 3, и отуђују се појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права купца на
накнадне рекламације и могу се разгледати дана 18. јуна 2019. године, у термину од 11001200 часова.
Коначна купопродајна цена покретних ствари биће утврђена након спроведеног
поступка прикупљања писмених понуда.
Купопродајна цена покретних ствари утврђена у висини најповољније понуде
уплатиће се у динарској противредности по званичном средњем курсу Народне банке
Србије, на дан уплате.
Рок за плаћање купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења
купопродајног уговора.
Трошкови транспорта покретних ствари, као и други трошкови који проистекну
из реализације уговора, падају на терет купца.

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Рок за подношење понуда је 21. јун 2019. године.
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове
огласа и која уплате депозит у висини од 5.000,00 динара за сваку покретну ствар за коју
се понуда подноси.
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: 201974637020170301.
Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:
- висину понуђене купопродајне цене изражене у еврима;
- потврду о уплати депозита;
- изјаву о условима за враћање депозита, са јасном назнаком назива своје
пословне банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у
случају да подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег понуђача.
Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и оверена печатом
уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и
то:
За физичка лица:
- име и презиме;
- адресу пребивалишта;
- копију личне карте;
- контакт телефон;
- ако је лице предузетник уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра
привредних субјекта или потврда да је предузетник уписан у одговарајући
регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана, као и потврда о пореском
идентификационом броју.
За правна лица:
- назив и седиште;
- оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно
лице, не старије од 30 (тридесет) дана
- 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), са овереним
картоном депонованих потписа.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање
мора бити оверено од стране јавног бележника.
Понуде се достављају на адресу Републичка дирекција за имовину Републике
Србије (у даљем тексту: „Дирекција“), ул. Краља Милана бр. 16, Београд, препорученом
пошиљком или на писарници Дирекције, радним даном до 1500 часова, у затвореној
коверти на којој је јасно назначено: „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ - ВОЗИЛА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ.......(навести редни број из табеле) НЕ ОТВАРАТИ“.
Ако је понуда послата поштом дан предаје пошти, искључиво препорученом
пошиљком, сматра се као дан предаје Дирекцији, под условом да је пошиљка стигла у
Дирекцију до дана отварања понуда.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима, или је дата описно неће се
разматрати.

Цена у понуди мора бити наведена појединачно за сваку покретну ствар за коју
се понуда подноси.
Дирекција задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у
случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег
понуђача.
Дирекција неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади
било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа и овом
поступку.
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Директор Дирекције донеће решење о формирању Комисије за спровођење
поступка по јавном огласу за избор најповољнијег понуђача за продају покретних ствари
из тачке 1. овог огласа.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купородајне
цене.
Јавно отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана 27. јуна 2019.
године, у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Београд,
ул. Краља Милана бр. 16, са почетком у 1200 часова.
Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени
уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене
купородајне цене.
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 увећаним 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 су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом,
Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног
посла, изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од
дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао
од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
У року од 8 дана од дана доношења одлуке директора Дирекције о избору
најповољнијег понуђача, учеснике огласа Дирекција ће обавестити писмено о избору
најповољније понуде.
Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о
купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.
Депозит се задржава :
1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
2. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од
дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
3. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну купопродајну
цену у року од 8 дана од дана закључења уговора.
Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року
од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона
011/3200-853, сваког радног дана у термину од 0900 – 1500 часова.
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Врста ствари
Путничко возило марке
Mercedes benz, модел Е270
CDI 211, година производње
2002., снага мотора 130KW,
радна запремина 2685 cm3
Путничко возило марке
Volkswagen, модел Passat,
година производње 2000.,
снага мотора 85KW, радна
запремина мотора 1896 cm3
Путничко возило марке FORD,
тип GALAXY, година
производње 2001., снага
мотора 85KW, радна
запремина мотора 1896 cm3
Путничко возило марке
MERCEDES, тип 190, година
производње 1984., снага
мотора 53KW, радна
запремина мотора 1983 cm3
Аутобус марке MERCEDES,
тип 0303303 D, година
производње 1990., снага
мотора 206KW, радна
запремина мотора 14620 cm3
Теретно возило марке Fap, тип
1314SV 4x4, година
производње 1977., снага
мотора 107 KW, радна
запремина 8280 cm3
Путничко возило марке FORD,
тип FIESTA 1.6, година
производње 1985., снага
мотора 40KW, радна
запремина мотора 1597 cm3
Путничко возило марке
ZASTAVA, тип FLORIDA 1.3
POLY LC, година производње
2005., снага мотора 48KW,
радна запремина мотора 1301
cm3
Путничко возило марке OPEL,
тип KADET, година
производње 1982., снага
мотора 44KW, радна
запремина мотора 1281 cm3
Путничко возило марке AUDI,
тип 80 K 89, година
производње 1988., снага
мотора 66KW, радна
запремина мотора 1781 cm3

Почетна
купопродајна
цена у
еврима

Број шасије

Број мотора

WDB2110161A115667

64796130030162

2.111,37

WVWZZZ3BZYP366080

ATJ050347

1.055,68

WFOGXXPSSG1R77668

AUY142245

2.061,77

103,29

WDB60048513061557

44296110566767

21.214,12

FAP1314SVA62957

90374F007A

2.187,61

VS6BXXWPFBFA35152

LTBFA35152

819,76

VX1103A0000051707

128A60640092389

618,71

W0L000043C5138804

130744044

730,69

WAUZZZ89ZJA396675

PM014954

1.568,72

