На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС” број 72/2011 ,
88/2013, 105/2014,104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), у складу са Одлукe
Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Чачак , о покретању поступак отуђења путничког
возила – аутомобила из јавне својине ЈКП „Паркинг сервис” Чачак број 513-2 од 07.07.2020.
директор ЈКП „Паркинг сервис” Чачак расписује :

ЈАВНИ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-ПУТНИЧКОГ
ВОЗИЛА-АУТОМОБИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ЧАЧАК
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Предмет отуђења је покретна ствар - путничко возило у својини ЈКП „Паркинг сервис”
Чачак, чије су ближе карактеристике , почетна купопродајна цена и износ депозита
означене у табели:
Ред. Марка и тип Мотор Запремина
Година
Почетна
Износ
Бр.
снага/мотора производње цена у РСД депозита
1.
ŠKODA
Дизел
77 kw
2013.г.
560.738,75
5.000,00
RAPID
1598 ccm
Возило је у возном стању, регистровано
Возило се продајe и купац га преузима у виђеном стању, што искључује све накнадне
рекламације и приговоре купца према продавцу.
Путничка возило се можу погледати на депоу за возила, Чачак , ул. Страхинића Бана бб.,
сваког радног дана у периоду од 9,00 до 13,00 часова, уз претходну најаву на телефон
064/812-70/21.
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 5 дана од дана
отварања понуда, уплати целокупан износ постигнуте цене и приступи закључењу
уговора о купопродаји. Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се
у укупну купопродајну цену и одузима се од вредности постигнуте у поступку јавног
отварања писмених понуда. Порези и остали трошкови око преузимања возила падају на
терет купца.У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи
уговор о купопродаји у остављеном року или не уплати утврђени износ, уплаћени
депозит му се не враћа и сматраће се да је одустао од куповине. Одлука о избору
најповољнијег понуђача ће се ставити ван снаге и донети одлука о избору следећег
најповољнијег понуђача, којем ће се понудити закључење уговора о купопродаји.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
Право на учешће на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која испуњавају
услове огласа и која су уплатила депозит у износу од 5.000,00 на текући рачун бр. 2002449510101022-70
Понуђачи који нису изабрани за најповољнијег понуђача, депозит се враћа у у року од 8
дана, од дана одржавања јавног надметања.
Учесник је обавезан да поднесе Пријаву за учешће на јавном надметању и доказ о
уплати депозита, Образац пријаве може се преузети на присарници ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак, као и на интернет страници предузећа www.parkingcacak.co.rs
Писмене понуде са комплетном документацијом предвиђеном огласом се достављају у
затвореној коверти на адресу: ЈКП „Паркинг сервис" Чачак, Цара Лазара 51, Чачак, и то
непосредно на писарници Предузећа, радним данима од 7,30 до 14,00 часова или
препорученом поштом.
Коверта са понудом мора имати ознаку ”ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС - за отуђење
путничко возила – „НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив или име и презиме и пуну
адресу понуђача.

Крајњи рок за подношење понуда је 20.07.2020. год., до 10,00 часова, укључујући и
понуде упућене путем поште, а пристигле до назначеног датума и времена.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу предузећа до
наведеног рока. Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да понуду достави само
један понуђач. Јавно отварање понуда одржаће се дана 20.07.2020. год. у 12,00 часова у
просторијама предузећа, Цара Лазара 51, Чачак.
Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће као неисправну: понуду која је
неблаговремена, односно која је пристигла након истека крајњег рока за подношење
понуда;
понуду која је непотпуна, односно уз коју није приложена сва тражена
документација и понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене почетне цене.
10. Јавни оглас за јавно надметање за продају путничких возила, објавиће се у Чачанском
гласу и интернет страници предузећа www.parkingcacak.co.rs
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Д и р е к т о р
Зоран Благојевић

П Р И Ј А В А - П О Н У Д А
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ПРОДАЈЕ АУТОМОБИЛА
(писмено надметање)
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача (пословно име/име и
презиме, име оца за физичка лица
(предузетника):

Адреса понуђача (седиште/ адреса становања):

ПИБ:
Матични број/јмбг за физичка лица:
Број личне карте и место издавања:
Одговорна особа у правном лицу (потписник
уговора):

Особа за контакт:
Телефон:
Електронска пошта:
Назив банке:
Текући рачун:
Понуђени износ у динарима:

Датум:_____________године.
______________________________
Потпис понуђача/овлашћеног лица
НАПОМЕНА ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ:
1. Доказ о уплаћеном депозиту;
2. Фотокопија личне карте за физичка лица и уредно овлашћење, односно пуномоћје
за заступање, односно извод из Агенције за привредне регистре (оригинал или
оверена фотокопија) и фотокопија решења о додељеном пореском броју — ПИБ-у, за
правна лица;

