На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
Републике Србије“ 129/2007, 83/2014-др закон, 101/2016-др. закон и 47/2018 ),
члана 27 став 10 , члана 33 став 2 Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др-закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),
члана 3 тачка 11 Одлуке о одређивању надлежних органа за одлучивање и
предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Србобран (“Сл.лист Општине Србобран” бр. 8/2015 и 12/2016), те
одлуке Општинског већа број 06-32-7/2019-III од 19.04.2019.године објављује се:
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Расписује се јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења
покретних ствари-возила у јавној својини општине Србобран.
Јавни оглас се расписује по почетној тржишној вредности возила за
следећа возила:
1.Покретна ствар-возило туристички аутобус за превоз путника са 27+2
седишта
- марка и тип: MAN 9.126 IFOC
- година производње: 1985
- тржишна- почетна вредност аутобуса марке MAN 9.126 IFOC,
рег.ознаке NS=025-VA je према утврђеном техничком и општем
стању, износи: 1.220,00 евра са ПДВ-а (80% од почетне процење
вредности),
-регистрација истекла 03.06.2015. године
2. Покретна ствар- путничко возило са 3 врата и 5 места са седење
марка и тип: VAZ LADA NIVA 1.7 4x4
година производње:2004
тржишна - почетна вредност путничког
возила марке VAZ LADA NIVA 1.7 4x4
рег.ознаке NS=099-VD је према утврђеном техничком и општем
стању, износи: 776,00 евра са ПДВ-ом (80% од почетне процење
вредности)
-регистарција истекла 26.01.2016. године
3. Покретна ствар- путничко возило са 3 врата и 5 места са
седење,боја:6D зелена тамна
марка и тип: ZASTAVA KORAL IN 1.1
година производње:2005
тржишна - почетна вредност путничког возила
марке ZASTAVA KORAL IN 1.1
рег.ознаке NS=077-VL је према утврђеном техничком и општем
стању износи: 280,00 евра са ПДВ-ом (80% од почетне процење
вредности),

- регистарција истекла 26.09.2018. године
4. Покретна ствар- путничко возило са 3 врата и 5 места са
седење,боја:ОМ бела
марка и тип: ZASTAVA KORAL 1.1
година производње:2005
тржишна - почетна вредност путничког возила
марке ZASTAVA KORAL 1.1
рег.ознаке NS=099-XC је према утврђеном техничком и општем
стању износи: 112,00 евра са ПДВ-ом (80% од почетне процење
вредности),
-регистрација истекла 28.12.2017. године
Минимална цена тј. почетна цена за отуђење покретних ствари-возила је
утврђена од стране Центра за вештачење и процене из Новог Сада, улица
Јеврејска бр. 19.
Одлуком Општинског већа бр.06-32-7/2019-III од 19.04.2019.године
почетна вредност за давање понуде је смањена на 80% од процењене
тржишне вредности.
Наведени износ минималне цене је почетни за давање понуда.
Понуде за учешће на Огласу подносе се у писменој форми (у затвореној
коверти на којој је назначено на коју се покретност-возоло односи), препоручено
или непосредно на адресу : Општина Србобран, Трг слободе бр. 2, 21480
Србобран за накнаком „За Комисију за спровођење поступка отуђења покретних
ствари-возила“ –понуду не отварати.
Понуђени износ мора бити изражен у еврима који може бити исти или
већи од почетког износа за отуђење покретних ствари- возила.
Поступак по приспелим понудама спроводи Комисија од три члана
именована од стране Општинског већа Општине Србобран.
Отварање понуда и избор најповољнијег понуђача обавиће „Комисија за
спровођење поступка отуђења покретних ствари–возила у јавној својини
општине Србобран“ (у даљем тексту: Комисија) дана 23.05.2019 . године
(Четвртак) у 10.00 часова, у просторијама зграде општине Србобран,Трг
слободе бр.4, соба број 1 Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине Општинске управе Србобран. Отварању понуда
понуђачи и лично присуствују.
Најповољнији понућач је дужан да исплати утврђену цену за возило у
року од 8 дана од дана закључења Уговора о отуђењу по средњем курсу
Народне банке Србије у динарској противвредности на дан уплате.
Порез на пренос власништва возила сноси лице коме се возило отуђује.
Примопредаја возила и пратеће документације ће се извршити након
уплате купопродајне цене.
Предност добијања покретних ствари-возила има онај понуђач који
понуди највиши износ за предметну покретност-возило уз прихватање услова
који утврђени овим огласом.

Гарантни износ за учешће на огласу износи 20% од почетног износа
цене (у динанрској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате) покретне ставри-возила. Гарантни износ се уплаћује на рачун
општине Србобран, посебни депозит број: 840-0000001164804-44 модел 97
позив на број 78-233. Уплаћени гарантни износ биће враћен учесницима који не
успеју на огласу у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу покретне
стари-возила, а најповољнијем понућачу ће бити урачун као део понуђене цене.
Најповољнији понуђач губи право на повраћај гарантног износа у случају
одустајања од своје понуде и у случају да ако у року од 30 дана од дана
доношења Одлуке о отуђењу покретне ствари-возила, не закључи уговор са
председником општине или лицем које он овласти.
Уколико се по закљученом Уговору не исплати утврђена цена, Уговор
се сматра раскинутим, а надлежни орган Општинске управе Србобран покреће
поступак за поништај Одлуке о отуђењу покретне ставри- возила. Лице коме се
покретна ствар- возило отуђује, са којим је раскинут Уговор , нема право на
повраћај гаратног износа-депозита.
Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања Јавног
огласа у средствима информисања и траје почев од 06.05.2019. године
закључно са 20.05.2019. године до 14.00 часова.
Право учешћа на Јавном огласу имају физичка, правна лица и
предузетници који су регистровани на територији Републике Србије.
Понуда мора да садржи:
1.
За физичка лица: име и презиме, јединствени матични
број грађана, број личне карте, адресу становања и број
телефона;
2.
За предузетнике и правна лица: назив, односно
пословно име, порески идентификациони број, матични
број, седиште, број телефона, потпис овлашћеног лица.
Поред наведеног Понуда мора да садржи (за сва категорије учесника
на Јавном огласу) и:
- износ понуђене цене отуђења покретне ствари- возила
- доказ о уплаћеном гарантном износу
- специјална и оверена пуномоћ (у случају да понуду доставља
пуномоћник)
- фотокопију личне карте за физичка лица
- Решење о упису у Регистар привредних субјеката или други
одговарајући регистар
- оверену изјаву о прихватању свих услова из огласа
- број текућег рачуна за враћање депозита
Документа која се прилажу морају бити оригинална и не смеју бити
старија од 6 месеци или оверене фотокопије ( код Јавног
бележника).

Ако понуда не садржи наведене податке, учесник губи право
учешћа у поступку.
Уколико се на Јавни оглас пријави само један учесник, покретна
ствар- возило у јавној својини се може отуђити под условом да је
учесник понудио најмање почетни износ цене за отуђење
покретне ствари- возила и прихватио све друге услове из огласа.
Понуда од истог физичког лица, предузетника или правног лица може се
доставити за једну или више покретних ствари-возила. Понуда се доставља за
сваку покретну ствар-возило посебно.
Возила се отуђују у виђеном стању.
Заинтересована лица могу да изврше увид покретних ствари- возила радним
данима у временском периоду од 9.00 до 13.00 часова уз предходну најаву на
број телефона 063/1050079.
ОГЛАС ОСТАЈЕ ОТВОРЕН 15 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА
ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
- и то почев од 06.05.2019. године закључно са 20.05.2019. године.
Оглас се објављује путем средстава јавног информисања, на официјалном
сајту Општине Србобран и на огласној табли Општинске управе Србобран.
За ближе информације обратити се непосредно Одељењу за урбанизам,
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе
Србобран сваког радног дана од 10 до 13 часова лично или на телефон
730-020, локал 101 или локал 121, као и на број 021/731-773.
У Србобрану, 03.05.2019. године,

ПРЕДСЕДНИK ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радивој Парошки

