Комисија за спровођење поступка јавнoг надметања за продају возила, на
основу Одлуке Директора број 855 и 883 од 13.02.2018. године, одређује
ПРАВИЛА
О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У ВЛАСНИШТВУ
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
1. ПРОЦЕС ПРОДАЈЕ
Правила о поступку спровођења јавног надметања за продају путничких возила (у
даљем тексту: Правила) уређују поступак и начин јавног надметања, а намењен је
учесницима заинтересованим за куповину путничких возила у власништву Завода за
јавно здравље Ужице, као продавца, чији је опис дат у огласу на интернет страници
Завода за јавно здравље Ужице zavoduzice@mts.rs и огласној табли Завода.
Потенцијални учесници имају право да без накнаде преузму овај Документ са
интернет странице.
Продавац задржава право да овaj Документ допуни или измени најкасније 5 (пет)
дана до одржавања јавног надметања. Продавац задржава право да до тренутка
одржавања јавног надметања откаже исто.
Правни основ за стицање власништва над моторним возилом које је предмет јавног
надметања, односно купопродаје, ће представљати Уговор о купопродаји који ће
потписати две стране: Учесник који je на јавном надметању понудио највишу цену,
која не може бити нижа од утврђене почетне цене и Продавац.
2. УСЛОВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА УЧЕСНИКЕ
Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која надлежној
Комисији за спровођење поступка предају попуњен и потписан образац Пријаве за учешће у
јавном надметању и приложе доказ о уплати депозита у износу од 10% од почетне цене возила.

3. ПРЕДМЕТ И КРИТЕРИЈУМ ПРОДАЈЕ
Предмет продаје су путничка возила:
1. Возило марке Chevrolet Cruze base 1.6 L, регистарски број UE 016-ŠZ, број шасије
KL1JF69E9AK508138, произведено 2009. године, прешло 209.000 км и у току јуна 2018.
године му истиче регистрација
2. Возило марке Logan MCV Ambiens 1.6, регистарски број UE 005-ЈЕ, број шасије

UU1KSDAFN39106395, година производње 2008., прешло 315.000 км и
22.02.2018. године му истиче регистрација
Возила се продају у виђеном стању и могу се погледати од дана објављивања
огласа до дана одржавања јавног надметања сваког радног дана у дворишту Завода, у
времену од 09,00 до 14,00 часова.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ
А) Опште одредбе
Учесник је обавезан да поднесе Пријаву за учешће на јавном надметању, која се
налази на сајту Завода, најкасније до 10 часова и 30 минута дана 20.02.2018. године.
Пријава се сматра благовременом уколико је до овог датума примљена код
Продавца (без обзира на начин достављања - лично или поштом).
Учесник може поднети само једну Пријаву за једно возило, за учешће на јавном
надметању.
Актом подношења Пријаве за учешће учесник у потпуности прихвата услове и
процедуру јавног надметања наведене у огласу и овом Документу.
Уз Пријаву за учешће, учесник ја обавезан да достави доказ о уплати депозита
на рачун Завода, који износи 10% почетне цене возила за чију куповину подноси
пријаву, што за Возило марке Chevrolet Cruze base 1.6 L регистарски број UE 016-ŠZ износи
40.000, 00 динара, а за возило марке Logan MCV Ambiens 1.6, регистарски број UE 005ЈЕ Corsa-viva износи 12.000,00 динара.
Уколико се подноси пријава за оба возила, депозит се уплаћује у висини од
52.000,00 динара укупно за оба возила.
Депозит се уплаћује рачун Завода 840- 179667-59 по моделу 97, са позивом на
број 98-100 , сврха уплате- депозит за учешће на јавном надметању за куповину возила
(навести тип возила)
Уплаћени депозит се купцу урачунава у цену, а осталим учесницима у поступку се враћа,
осим у случајевима предвиђеним овим правилима.

Б) Садржина пријаве за учешће
Пријава мора бити потписана од стране учесника, односно овлашћеног
представника учесника и мора садржавати све податке наведене у пријави, а за правно
лице и оверена печатом.
Уз пријаву учесник доставља
 оригинал доказ о уплати депозита,
 Извод из регистра са подацима о правном лицу и лицу овлашћеном за заступање
(оп образац)
 овлашћење за потписивање пријаве и учешће у поступку јавног надметања у
случају да подносилац Пријаве и учесник у поступку није законски заступник
правног лица, или ако физичко лице има пуномоћника ( овлашћење за правно
лице потписује и оверава законски затупник правног лица, а физичко лице
потписује и оверава пуномоћје пред надлежним државним органом)
 број рачуна и назив банке за случај враћања уплаћеног депозита.

5. ПРОЦЕС ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за продају возила има
председника и два члана .
Комисија обезбеђује неопходне услове за одржавање јавног надметања.
Комисија доноси одлуке већином гласова свих чланова Комисије, укључујући и
председника.
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За пуноважно одлучивање неопходно је да Комисија буде у пуном саставу.
Поступак спровођења јавног надметања води председник Комисије

6. ЕВИДЕНТИРАЊЕ УЧЕСНИКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање ће се одржати дана 20.02.2018. године, са почетком у 11 часова.
Председавајући позива учеснике да предају комисији овлашћења, ако у јавном
надметању не учествује законски заступник правног лица, односно физичко лице које
је поднело пријаву за учешће у поступку.
Комисија започиње евидентирање учесника, које обухвата:
- регистрацију учесника( провера пријаве и прилога поднетих из пријаву)
 проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог пуномоћника,
 проверу веродостојности овлашћења пуномоћника, ако га има,
Записнички се констатује који су понуђачи поднели пријаву и које прилоге, да ли
испуњавају услове за учешће у поступку јавног надметања.
Након завршетка евидентирања учесника, јавно надметање се може одржати ако је
најмање једно лице стекло статус учесника по предмету јавног надметања, ако лично
присуствује јавном надметању или преко овлашћеног представника на месту
одржавањајавног надметања. У противном, Комисија ће констатовати да нису
испуњени услови за одржавање јавног надметања.
Јавном надметању могу присуствовати сва заинтересована лица.
7. ТОК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Председавајући оглашава почетну цену и оглашава лицитациони корак
(лицитациони корак представља повећање понуђене цене предметне продаје у односу
на почетну цену)
 лицитациони корак износи 5.000,00 динара.
8. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ СА ЈЕДНИМ УЧЕСНИКОМ
Ако је само једно лице стекло статус учесника на јавном надметању,
председавајући га позива да прихвати почетну цену. Уколико учесник не прихвати
почетну цену, јавно надметање се сматра неуспелим, а то лице губи право на враћање
депозита.
Ако учесник прихвати почетну цену, председавајући га пита да ли је увећава за
први лицитациони корак, на шта се учесник изјашњава.
Уколико учесник не прихвати почетну цену увећану за први лицитациони корак
утврђује се да је продаја извршена по почетној цени.
9. ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ СА ВИШЕ УЧЕСНИКА
Ако је више од једног лица стекло статус учесника на јавном надметању,
председавајући оглашава почетну цену и позива учеснике да прихвате почетну цену.
Уколико нико од учесника не прихвати почетну цену, јавно надметање се сматра
неуспелим, а учесници губе право на враћање депозита.
Уколико учесници прихвате почетну цену, председавајући пита учеснике ко нуди
цену увећану за први лицитациони корак, на шта се учесници изјашњавају.
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Свако наредно увећање цене је дефинисано лицитационим кораком и позивањем
председавајућег да учесници истакну понуду.
Утврђивање нове цене понавља се све док има понуђача, односно све док учесници
истичу понуде на поново утврђену цену (председавајући пита ко нуди цену увећану за
један корак).
Ако после другог позива председавајућег није истакнута понуда на последње
утврђену цену, председавајући упућује учесницима последњи позив за истицање
понуде. Ако ни после трећег позива није истакнута понуда, председавајући означава
завршетак јавног надметања, а најповољнијим понуђачем проглашава учесника који је
први понудио највишу цену.
10. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА
Председавајући Комисије је задужен да предузима мере у циљу одвијања
несметаног тока јавног надметања.
Председавајући упозорава учеснике надметања и сва присутна заинтересована лица
о мерама које ће употребити, у случају да учине ометање тока јавног надметања.
У случају ометања тока јавног надметања, председавајући прво јавно опомиње
учеснике и упозорава на следећу меру коју ће предузети ако се исто настави.
Ако учесник или друга присутна лица и поред опомене, наставе да ометају ток
јавног надметања, председавајући им изриче меру удаљења са јавног надметања.
Учесник коме је изречена мера удаљења нема право на враћање депозита.
Учесник јавног надметања коме је изречена мера удаљења, може уложити усмено
приговор на записник.
Приговор не одлаже јавно надметање, а о основаности приговора одлучује
Комисија, непосредно по његовом улагању. Одлука комисије је коначна.
11. ЗАПИСНИК
О почетку, току и завршетку јавног надметања саставља се који садржи:
 Име и презиме председника, и свих чланова Комисије и записничара,
 Место, датум и време почетка јавног надметања,
 Предмет јавног надметања,
 Почетну цену,
 Списак понуђача, односно учесника,
 Понуђене цене учесника
 Износ најповољније понуде и подаци о најповољнијем понуђачу-учеснику
поступка,
 Изречене мере према учесницима и присутним лицима,
 Приговоре и примедбе учесника,
 Одлуке о приговорима,
 Остале податке од значаја за рад Комисије,
 Датум и време завршетка јавног надметања.
Председник и чланови комисије и учесници јавног надметања потписују записник.
По један примерак записника се доставља учесницима поступка.
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12. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
На основу Записника Комисија уручује најповољнијем понуђачу-учеснику
поступка позив за исплату купопродајне цене и закључење Уговора о купопродаји.
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 7 дана од дана завршеног јавног
надметања на рачун продавца 840- 179667-59 по моделу 97, са позивом на број 98-100 ,
сврха уплате- купопродајна цена за куповину возила (навести тип возила) уплати цео
износ купопродајне цене након чега ће се са понуђачем одмах закључити уговор о купопродаји
возила.
Уколико најповољнији понуђач не исплати купопродајну цену у предвиђеном року или не
потпише уговор, губи право на повраћај депозита, а уговор се закључује са следећим
понуђачем по критеријуму највише понуђене цене.
Купац не може преузети возило, извршити пренос својине и регистровати возило на своје
име док не исплати продавцу купопродајну цену у целости и не закључи уговор о купопродаји.
Порез на пренос апсолутних права и друге трошкове у вези са преносом права својине и
преузимања возила сноси купац.

Прилози:
 Пријава за учешће на јавном надметању за физичка лица
 Пријава за учешће на јавном надметању за правна лица.

13. КОНТАКТИ
Све захтеве за додатне информације упутити
vladimir.ilic@zavodue.org.rs
Контакт особе: Дарко Јокић, тел. 064/8577516
Владимир Илић, тел. 064/8577537

на

е-маил

адресу:

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Илић
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