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На основу члана 33. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013
и 105/2014) и на основу Одлуке о продаји службеног аутомобила ЈП“Зоолошки врт“Бор
путем јавног оглашавања (прикупљање писмених понуда) ЈП“Зоолошки врт“Бор објављује
следећи

ЈАВНИ ОГЛАС
за прикупљање писмених понуда ради продаје службеног аутомобила
ЈП“Зоолошки врт“Бор

1. ЈП“Зоолошки врт“Бор, ул. Др.Миловановића бб, 19210 Бор, као носилац права
јавне својине на покретној ствари-службени путнички аутомобил, позива све
заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа службеног
путничког аутомобила.
2. Службени путнички аутомобил се продаје из јавне својине у поступку прикупљања
писмених понуда.
3. Предмет продаје је службено путничко возило:
Ред.
број

1.

Марка и тип
возила

Регистарска
ознака

Број шасије

Запремина
мотора/снага
мотора

Година
производње

Почетна
цена
(динари)

Износ
депозита
(10% од
поч.цене)

Стање
возила

Опел корса 1.2.

BO 020 SJ

W0L0XCF0814220688

1199
55

2001.

40.000

4.000

Возило није
у возном
стању

4. Почетна цена по којој се службено путничко возило продаје из јавне својине
утврђена је Одлуком о продаји службеног аутомобила ЈП“Зоолошки врт“Бор путем
јавног оглашавања (прикупљање посмених понуда) бр. 298/2015 од
04.06.2015.године, а која је утврђена на основу књиговодствене вредности
умањене за процењену вредност поправке на основу предрачуна.
Почетна цена је изражена у динарима.
Возило није у возном стању те је купац дужан да обезбеди транспорт возила.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује Изјаву о висини
понуђене цене, коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.
5. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 8 (осам)
дана од дана ступања на снагу Одлуке о избору најповољнијег понуђача, уплати
целокупан износ постигнуте цене, и приступи закључењу Уговора о купопродаји.
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Најповољнијем понуђачу уплаћени депозитни износ урачунава се у укупну
купопродајну цену и одузима се од вредности постигнуте у поступку јавног
отварања писмених понуда.
6. Службено путничко возило се може погледати у дворишту ЈП”Зоолошки врт“Бор,
Др. Миловановића бб, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, почев од
08.06.2015. године до 17.06.2015.године, уз предходну најаву на телефон
060/2726212, контакт особа Драгијевић Дарко.
7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са
истим износом цена, а која је уједно и највиша понуђена цена, Комисија ће
прогласити најповољнијег понуђача који је раније доставио понуду, по датуму и
времену пријемног штамбиља ЈП“Зоолошки врт“Бор.
Одлука о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку прикупљања
писмених понуда доноси Председник надзорног одбора, на предлог Комисије.
Одлука се доставља свим учесницима поступка. На ову Одлуку учесник може
уложити приговор Надзорном одбору ЈП“Зоолошки врт“Бор. Одлука Надзорног
одбора је коначна.
8. Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде и као услов за учешће у
поступку прикупљања писмених понуда уплати депозит у износу 10% од почетне
цене возила из тачке 3. овог огласа на текући рачун бр. 160-364 259-04, позив на
број BO 020 SJ.
9. Осталим учесницима који нису остварили право на откуп, уплаћени депозитни
износ се враћа у року од 5 (пет) радних дана од дана одржавања јавног отварања
писмених понуда.
Понуђачи су у обавези да у образцу понуде упишу тачан број рачуна и назив банке
за враћање депозита.
ЈП“Зоолошки врт“Бор не одговара за тачност враћања депозита, у случају да
подаци о броју рачуна и назив банке нису потпуни и тачни.
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.
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10. Право на учешће у поступку прикупљања писмених понуда имају правна лица,
физичка лица и предузетници.
11. Затворена коверта са понудом треба да садржи:
Пријаву за учешће у поступку прикупљања писмених понуда и то:
- За правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број, порески
идентификациони број, број телефона, контакт особа, потпис овлашћеног лица
оверен печатом;
- За физичка лица и предузетнике: име и презиме, име оца, адресу
пребивалиша, јединствени матични број грађана, број личне карте и место
издавања, број телефона и иста мора бити потписана.
Уз пријаву се доставља: уредно овлашћење, односно пуномоћје за заступање,
фотокопија личне карте или пасоша за физичка лица и предузетнике, а за
правна лица копију решења о упису у Регистар привредних субјекта ( који може
бити издат и пре објављивања јавног огласа, ако од дана његовог издавања до
дана објављивања јавног позива није прошло више од шест месеци), копију
уговора о отварању и вођењу текућег рачуна код пословне банке код које има
рачун и копију решења о додељеном пореском индентификацином броју-ПИБ;
-доказ о уплати депозита,
-безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи,
-попуњен образац за враћање уплаћеног депозита.
Образац пријаве, са понудом и образац за враћање депозита се могу преузети
у ЈП“Зоолошки врт“Бор, као и на интерној страници ЈП“Зоолошки врт“Бор
www.zoovrtbor.com
12. Писмене понуде са комплетном документацијом предвиђеном огласом се
достављају у затвореној коверти на адресу: ЈП“Зоолошки врт“Бор,
Др.Миловановића бб, Бор, и то непосредно у ЈП“Зоолошки врт“Бор, радним
даном од 08,00 до 15,00 часова или препорученом поштом.
Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВИ ОГЛАС за отуђење
службеног путничког возила-НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну адресу
понуђача.
13. Крајњи рок за подношење понуде је среда 17. јун 2015.год., до 13,00 часова,
укључујући и понуде упућене путем поште, а пристигле до назначеног датума и
времена.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у ЈП“Зоолошки врт“Бор до
наведеног рока.
Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да понуду достави само један
понуђач.
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14. 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;
-понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене почетне цене.
Подносиоци неблаговремене, непотпуне, односно неисправне понуде не могу да
учествују у поступку отварања писмених понуда.
Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању
писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.
15. Јавно отварање писмених понуда ће обавити Комисија, и исто ће се одржати у
канцеларији директора у ЈП“Зоолошки врт“Бор, ул. Др. Миловановића бб, у
четвртак 18. Јун 2015.године, са почетком у 11,00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени
представници.
Јавни оглас биће објављен на СЕЗАМ телевизији, на огласној табли ЈП“Зоолошки
врт“Бор и на сајту ЈП“Зоолошки врт“Бор.

У Бору,
Дана: 05.06.2015.год.
Број: 302/2015
В. д. директора ЈП“Зоолошки врт“Бор
_________________________________
Мирјана Марић дипл.инг.пољ.

