РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Грачаничка бр. 8
На основу члана 27. став 2. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС”, број 72/11) и Закључака Владе 05 Број: 46-2769/2015 од 14. марта
2015. године и 05 Број: 46-2992/15 од 17. марта 2015. године објављује
ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Предмет отуђења су моторна возила према табели Продаја
службених возила, која садржи ближе карактеристике, почетне купопродајне
цене и фотографије моторних возила, а која табела је доступна на сајту
Управе
за
заједничке
послове
републичких
органа
www.uzzpro.gov.rs/prodajaautomobila.html или на званичном сајту Управе за
заједничке послове републичких органа www.uzzpro.gov.rs, путем банера „Продаја
службених возила“.
Возила се купују у виђеном стању и могу се разгледати дана 7. и 8.
маја 2015. године на паркингу источног крила Палате Србија у ул. Булевар
Михајла Пупина бр. 2. од 8-15 часова.
Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица
која уплате депозит у износу од 20.000,00 динара, по возилу, на следећи рачун
840-833804-55 – Депозит за спровођење поступка располагања војном и другом
државном имовином, позив на број 201570746772015042
Регистрација учесника на јавном надметању врши се 11. и 12 маја 2015.
године, у просторијама Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
Грачаничка бр. 8, од 8-15 h (сала у приземљу).
Приликом регистрације учесници јавног надметања морају надлежној
Комисији предати попуњен образац Пријаве за учешће на јавном надметању са
Прилогом 1 и доказ о уплати депозита.
Образац пријаве за учешће на јавном надметању са Прилогом 1, може
се преузети на сајту Републичке дирекције за имовину Републике Србије
www.rdi.gov.rs
Јавно надметање одржаће се дана 15. маја 2015. године, с почетком у
8 часова у Палати Србија, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2. Регистровани
учесници јавног надметања биће обавештени о распореду и месту одржавања
лицитације за моторна возила на сајту Дирекције 14. маја 2015. године.
Лицитациони корак за возила чија је почетна купопродајна цена до
200.000,00 динара износи 10.000,00 динара, а за возила чија је почетна
купопродајна цена преко 200.000,00 динара износи 20.000,00 динара. Учесник
јавног надметања који понуди највишу цену проглашава се купцем.
Јавно надметање спроводи Комисија тако што:
- отвара јавно надметање читајући правила надметања

- позива учеснике да прихвате понуђену цену
- одржава ред на јавном надметању
- проглашава за купца учесника који је понудио највишу цену
- записник о јавном надметању потписује најповољнији понуђач и
другопласирани.
Купопродајни уговор са најповољнијим понуђачем се закључује у року
од 5 (пет) дана од дана одржавања јавног надметања, а купопродајна цена се плаћа
у року од 1 (једног) дана од дана закључења уговора. У супротном најповољнији
понуђач, губи право на повраћај депозита, а комисија позива другопласираног ради
закључења уговора.
Учесницима јавног надметања који нису проглашени за купце депозит
се враћа у року од 7 (седам ) радних дана од дана јавног надметања.
Порез на пренос, трошкове преузимања возила и евентуално друге
трошкове сноси у целости купац.

