На основу члана 33 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", број 72/11 и 88/13) и
чл. 32 и чл. 46. Статута Дома ученика средњих школа “Јелица Миловановић“, Дом ученика
средњих школа “Јелица Миловановић“ , објављује

ОГЛАС

о продаји покретне ствари путем прикупљања писаних понуда
аутомобила марке застава модел 10 188/P 04

Предмет продаје је аутомобил марке застава модел 10 188/P 04
покретна ствар које је у јавној својини Републике Србије на којој право коришћења има
Дом ученика средњих школа “Јелица Миловановић „ у Београду, Крунска бр. 8 (у даљем
тексту: продавац) и то:
- аутомобил марке застава модел 10 188/P 04

Почетна цена по којој се аутомобил марке застава модел 10 188/P 04 отуђује из јавне
својине је 86.000,00 динара.

Продаја се врши путем прикупљања писаних понуда у периоду од 28.06.2021 до
07.07.2021. до 12,00 часова.

Јавно отварање понуда и избор најбољег понуђача је у просторијама Дома ученика
средњих школа “Јелица Миловановић „ у Београду, Крунска бр. 8 дана 08.07.2021. у 10:00
часова.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Разгледање наведеног аутомобила се, након доласка код продавца у ул.Крунска бр.8, у
присуству представника продавца, врши у ул.Устаничка 126, и то дана 07.07.2021. у
времену до 10 часова до 11 часова. Преузимање обрасца понуде је сваког радног дана у
времену од 08 до 13 часова у просторијама продавца.

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која до отварања понуда
уплате депозит у висини од 10% од почетне цене. Депозит се уплаћује на благајни
продавца.

-Понуда се обавезно подноси на обрасцу у запечаћеном коверту са назнаком „не отварај –
понуда за продају аутомобил марке застава модел 10 188/P 04 “ и садржи: доказ о уплати
депозита, цену која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број телефона и број
личне карте, за правна лица и предузетнике:решење АПР - документацијао регистрацији
правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће у поступку прикупљања
понудакао и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

- Аутомобил марке застава модел 10 188/P се продаје у виђеном стању без могућности
враћања ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.
Трошкове преноса власништва, пореза, транспорта и сл. сноси купац.

- Купац – најбољи понуђач је дужан да купопродајну цену уплатиу року од 5дана од дана
достављања записника о продаји. Купљени аутомобил купац може преузети у року од 5
дана од исплате купопродајне цене са припадајућим трошковима. У купопродајну цену се
урачунава депозит. Ако купац у одређеном року не уплати купопродајну цену, продаја се у
односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног
депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.Понуђачима који не
буду изабрани као купац, враћа се депозит после избора најбољег понуђача.

-Права и обавезе продавца и купца регулисаће се уговором.

-Неуредне, неблаговремене или непотпуне понуде неће се разматрати. Контакт телефон је:
011/3304802. Особа за контакт је Лидија Ђурановић.

