На основу Закључка Општинског већа општине Горњи Милановац бр. 306-21/2017 од 5.маја 2017.године о покретању поступка отуђења из власништва
Општинске управе општине Горњи Милановац два моторна путничка возила
путем јавног надметања, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за
продају два ноторна путничка возила
образована решењем
Начелника
Општинске управе општине Горњи Милановац бр. 4-404-168/2017 од
16.05.2017.године, расписује
ОГЛАС
О ПРОДАЈИ ДВА МОТОРНА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА
ПОДАЦИ О ВОЗИЛИМА:
1. Аутомобил марке ŠKODA, модел: OCTAVIA-AMBIENTE 1,9 TDI, број
мотора BXEA19117, број шасије TMBCS21Z282189945, снага мотора 77 КW;
запремина мотора 1896 цм, година производње 2008; број седишта: 5, боја
возила – 7д сива тамна метализирана, тежина возила 1320 кг, евидентираних
пређених километара: 257.755 km, регистрован до 27.08.2017.године, по
почетној купопродајној цени од 501.048,24 динара.
2. Аутомобил марке LADA, модел: NIVA 1,7 број мотора 212136736254,
број шасије XTA21213021628920, снага мотора 59 КW; запремина мотора 1689
цм, година производње 2002; број седишта: 5, боја возила – 0M бела, тежина
возила 1100 кг, евидентираних пређених километара: 93.933 km,
нерегистрован, по почетној купопродајној цени од 86.507,90 динара.
ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА:
Возила се продају у виђеном стању, без права купца на накнадне
рекламације.
Возила која су предмет продаје налазе се на паркингу поред зграде
Општине Горњи Милановац и могу се разгледати током трајања огласа, радним
данима, у времену од 10,00 до 12,00 часова.
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка
лица која поднесу писане пријаве за јавно надметање и која уплате депозит у
висини од 10 % почетне цене за возило за које подносе понуду.
Уплата депозита врши се на број рачуна 840-812151843-08 - Општина
Горњи Милановац – примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
општина са позивом на број 72-041.
Писане пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним
ковертима, са назнаком
„За Комисију за спровођење поступка јавног
надметања за продају два моторна путничка возила“, на адресу улица Таковска
бр. 2, Горњи Милановац са назнаком возила за које се пријава подноси.
Пријава за учешће на јавном надметању физичког лица садржи назнаку
путничког возила за које се пријављује за надметање, доказ о уплати депозита,
име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ, број рачуна на који би се
извршио евентуални повраћај депозита, потпис и изјаву о прихватању свих
услова из огласа.

За предузетнике: назнаку путничког возила за које се пријављује за
надметање, доказ о уплати депозита, име и презиме предузетника, адресу, број
личне карте, матични број, назив радње, број рачуна на који би се извршио
евентуални повраћај депозита , матични број, потпис и изјаву о прихватању
свих услова из огласа.
За правна лица: назнаку путничког возила за које се пријављује за
надметање, доказ о уплати депозита, назив и седиште, копију решења о упису
правог лица у регистар код надлежног органа, ПИБ, број рачуна на који би се
извршио евентуални повраћај депозита, име и презиме директора и његов
потпис, пуномоћје за лице које заступа правно лице и изјаву о прихватању свих
услова из огласа.
Писане пријаве за јавно надметање подносе се до 02.06.2017. године.
Јавно надметање ће се одржати дана 05.06.2017.године, пред Комисијом за
спровођење поступка јавног надметања за продају два моторна путничка
возила, ул. Тихомира Матијевића бр.4, трећи спрат, канцеларија бр.5 са
почетком у 11,00 часова.
Јавно надметање одржаће се и у случају достављања једне исправне
пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном
надметању ако почетну цену возила прихвати као купопродајну цену.
По истеку рока за подношење писаних пријава за јавно надметање, не
могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у
року. Пријаве које су поднете после одређеног рока
одбацују се као
неблаговремене.
Лицитациони корак за аутомобил марке шкода износи 5.000,00 динара, а
за возило марке лада износи 2.000,00 динара.
Коначна купопродајна цена возила биће утврђена након спроведеног
поступка јавног надметања.
Поступак за продају возила јавним надметањем спроводи Комисија за
спровођење поступка јавног надметања за продају два моторна путничка
возила именована решењем Начелника Општинске управе.
Учесник јавног надметања који је понудио да плати највећи износ цене
закључује уговор о купопродаји са Општином Горњи Милановац у року од осам
(8) дана од дана одржавања јавног надметања.
Рок за плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења
купопродајног уговора.
Трошкови пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и
други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.
Учеснику јавног надметања који је понудио да плати највећи износ цене
и који закључи Уговор о купопродаји у року од осам (8) дана од дана
одржавања јавног надметања, износ приложеног депозита се урачунава у износ
купопродајне цене.
Осталим учесницима депозит се враћа у року од 15 радних дана, од дана
закључења уговора.
Уколико учесник Огласа са утврђеном најповољнијом понудом у поступку
јавног надметања одустане од закључења уговора о купопродаји, уговор о
купопродаји ће се закључити са другим најповољнијим понуђачем.

Уколико учесник јавног надметања не прихвати почетну цену или буде
изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о купопродаји, губи
право на повраћај депозита.
Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на бројеве
телефона 032/715-502 и 032/515-0045, у термину од 09 – 15 часова.
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за продају два
моторна путничка возила задржава право да оглас поништи.
Оглас ће бити објављен на огласној табли општинске управе Општине
Горњи Милановац и средствима јавног информисања.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ПРОДАЈУ ДВА
МОТОРНА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

