РЕПУБЛИКА СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Београд, Мике Аласа 14

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: 46-9587/2017 од 2. новембра 2017. године и Одлуке в.д. директора
Дирекције за мере и драгоцене метале број 393-6/0-04-1388/7 од 7. новембра 2017. године,
Одлуке в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале број 393-6/0-04-864/1 од 29.
марта 2018. године објављује:
ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНЕ СТВАРИ - ВОЗИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет отуђења је покретна ствар - возило у својини Републике Србије, модел
,,TAM 260 T 20В”, година производње 1986, број шасије 860006441, нерегистровано.
Почетна купопродајна цена возила износи 577.607,67 динара.
УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Покретна ствар смештена је у Зрењанину, на адреси: Јеврејска 14, паркинг Групе за
контролу и надзор Зрењанин и отуђује се у постојећем „виђеном стању“, без права купца
на накнадне рекламације и можу се разгледати дана 3. маја 2018. године, у термину од
1030-1130 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 покретну ствар за коју
подносе понуду.
Уплата депозита врши се на број рачуна 840-1125804-62 – Дирекција за мере и
драгоцене метале - депозит за спровођење поступка располагања војном и другом
државном имовином.
Покретна ствар отуђује се по почетној купопродајној цени.
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 предметне покретне 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, транспорта возила, 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,
- 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: Дирекција за мере и драгоцене метале, 11000
Београд, Мике Аласа 14.
Понуде се достављају у затвореној коверти, са видљивом назнаком „Понуда за
куповину покретне ствари – ВОЗИЛА - НЕ ОТВАРАТИ“, препорученом пошиљком или
се лично предају на писарници Дирекције за мере и драгоцене метале.
Ако је понуда послата поштом, дан предаје на пошти искључиво препорученом
пошиљком, сматра се даном предаје Дирекцији за мере и драгоцене метале, под условом да
пошиљка стигне у Дирекцију за мере и драгоцене метале до дана отварања понуде.
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
Отварање свих приспелих понуда вршиће се комисијски.
Ради спровођења поступка по јавном огласу, в.д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале
донео је Решење о формирању Комисије за спровођење поступка за избор најповољнијег понуђача за
продају покретне ствари.
Отварање приспелих понуда врши се комисијски, дана 17. маја 2018. године у 1000 часова, у
просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, ул. Мике Аласа 14 у Београду.
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.
Учеснике огласа Дирекција за мере и драгоцене метале, 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 (осам) дана од дана пријема позива за закључење
уговора, са Републиком Србијом – Министарством привреде, Дирекцијом за мере и драгоцене метале,
закључи уговор о купопродаји покретне ствари.
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 у
висини од 3.000,00 динара за покретну ствар.
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 011/20-24-448 и 066/860-4024
у термину од 09 – 14 часова, контакт особа Никола Пузовић.

