На основу члана 33.став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16,-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 29. став 2.
Одлуке о прибављању и располагању непокретности у јавној својини Општине Кучево
(„Службени гласник Општине Кучево“, бр.9/14) и Одлуке Општинског већа општине
Кучево бр.III-404-1/2021 од 26.01.2021.године, Комисија за спровођење поступка отуђења
моторних возила у власништву општине Кучево – други круг
расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ КУЧЕВО ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет отуђења су моторна возила према списку који садржи ближе карактеристике и
почетне купопродајне цене истих, а може се преузети са интернет странице Општине
Кучево www.kucevo.rs
Моторна возила се отуђују у целости из својине Општине Кучево по купопродајној цени
утврђеној у висини најповољније понуде постигнуте у поступку прикупљања писмених
понуда.
2. ПОЧЕТНА ЦЕНА ЗА ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Почетне купопродајне цене за моторна возила која се отуђују дата су у следећој табели:
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Коначна купопродајна цена биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања
писмених понуда. Купопродајне цене моторних возила утврђују се у висини најповољније
понуде за свако возило појединачно и уплаћиваће се у динарима.
Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
Трошкови транспорта моторних возила, као и други трошкови који проистекну из
реализације уговора, падају на терет купца.

3. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
Отуђење се врши у поступку прикупљања писмених понуда. Покретне ствари, тј. моторна
возила која су ближе описана у напред наведеној табели од редног броја 1. до 4. отуђују се
појединачно, у постојећем „ВИЂЕНОМ СТАЊУ“, без права купца на накнадне
рекламације које се односе на исправност, комплетност и техничке карактеристике возила.
Трошкови овере уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу
произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.
Заинтересована лица могу да разгледају моторна возила која се отуђују, сваког радног дана
од дана објављивања огласа у периоду од 10,00 до 14,00 часова и за ближе информације
могу се обратити Комисији за спровођење поступка отуђења на телефон. 012/852-141.
4. ДЕПОЗИТ
Подносилац писмене понуде је дужан да уплати депозит у висини од 10% од процењене
почетне вредности моторних возила цене отуђења у динарима.
Уплата депозита врши се на жиро-рачун бр.840-1032804-90 Општина Кучево-депозит за
лицитације, по моделу 97, а у поље позив на број уписати број из колоне бр.7 табеле
огласа, који је утврђен према редном броју возила.
Депозит уплаћен у поступку прикупљања писмених понуда представља део купопродајне
цене.
На уплаћени депозит не обрачунава се камата.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран за најповољнијег понуђача враћа у року
од 15 (петнаест) дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Депозит се задржава:
- уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
- уколико понуђач чија је понуда проглашена за најповољнију у року од 8 (осам) дана од
дана пријема позива за закључење уговора не потпише уговор и
- уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну купопродајну
цену у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора.
5. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове огласа,
која поднесу благовремену, потпуну и уредну понуду.
Подносилац непотпуне и неблаговремене понуде неће моћи да учествују у поступку
прикупљања писмених понуда.
Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:
- висину понуђене купопродајне цене изражене у динарима;
- потврду о уплати депозита;
- изјаву о прихватању свих услова огласа и
- изјаву о условима враћања депозита са назнаком своје пословне банке и бројем жирорачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да понуђач не буде изабран
за најповољнијег понуђача.
Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и оверена печатом уколико се
ради о правном лицу и мора да садржи све податке о подносиоцу понуде и то:
За физичка лица:
-име и презиме;
-адресу пребивалишта;

-копију личне карте (може бити достављена и очитана лична карта);
-контакт телефон;
-ако је лице предузетник, уз понуду се прилаже и оригинални извод из регистра
привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар као и
потврда о пореском идентификационом броју (не старије од 30 (тридесет) дана).
За правна лица:
-назив и седиште;
-оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице (не
старије од 30 (тридесет) дана);
-копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун;
-име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), са овереним картоном
депонованих потписа.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити
оверено од стране јавног бележника.
Понуда се подноси на обрасцу који је саставни део овог огласа препорученом пошиљком
на адресу:
Општина Кучево, ул.Светог Саве бр.76, 12240 Кучево, у затвореној коверти на којој
је јасно назначено:
„Понуда за куповину покретних ствари-моторног возила под редним бр.___
(навести редни број из табеле) – НЕ ОТВАРАТИ“ или
директно на писарницу Општинске управе Кучево, ул.Светог Саве бр.76.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
Цена у понуди мора бити наведена појединачно за сваку покретну ствар-моторно возило за
које се подноси понуда.
Општина Кучево-Општинска управа Кучево задржава право да поништи поступак по
јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши
избор најповољнијег понуђача.
Општина Кучево-Општинска управа Кучево неће сносити никакву одговорност нити бити
дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом
учешћа у овом поступку.
Рок за подношење писмених понуда је 10 (десет) дана од дана објављивања огласа у
дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије.
Оглас се објављује и на сајту Општине Кучево www.kucevo.rs где се могу преузети
обрасци и пријаве, као и на огласној табли Општинске управе Кучево.
6 ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Отварање приспелих писмених понуда извршиће се од стране Комисије формиране
Одлуком Општинског већа општине Кучево бр.III-404-1/2021, у просторијама Општинске
управе Кучево, трећег дана од дана истека рока за достављање писмених понуда, са
почетном у 11,00 часова, на сваких 15 (петнаест) минута отвараће се писмене понуде за
свако возило које је наведено у табели.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико
пристигне најмање 1 (једна) благовремена и потпуна понуда.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
Комисија за избор најповољнијег понуђача утврђује редослед важећих понуда.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати
понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана
пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду,
а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико позвани понуђач у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно уколико
су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија задржава
право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног посла, изврши избор
најповољнијег понуђача.
Уколико је 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, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Остали понуђачи који су учествовали у поступку, биће обавештени у року од 8 (осам) дана
од дана доношења Одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне својине Општине Кучево –
моторних возила.
Најповољнији понуђач дужан је да уплати целокупни износ продајне цене (умањен за
износ уплаћеног депозита) на рачун бр.840-812151843-08 по моделу 053, а у поље „позив
на број“ уписати број из колоне бр.7 табеле огласа, који је утврђен према редном броју
возила, у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора.
Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о
купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.
Оглас са потребним обрасцима налази се на сајту Општине Кучево www.kucevo.rs ,сервис
грађана-огласи 2022.година.

