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Комисијаа за сповођењ
ње поступкаа продајe слуужбеног возила, именована Решењем број 02-1223
од 28.033.2018.годин
не на осноову Одлукее Савета ВТШСС-Звеечан број 02-105/7 од
о
22.03.20118.године, пр
рипремила јее

ПРАВИЛА
-о спр
провођењу поступка јавног наддметања за
з продају службеног
с
г возила-

1 Процес
П
прода
аје
Правила спровођењаа поступка продаје слуужбеног воззила у посттупку јавногг надметањалицитаци
ије, уређујуу поступак и начин јјавног надм
метања, а н
намењен јее учесницим
ма
заинтерессованим за куповину
к
слуужбеног возила које је у власништвуу Високе теххничке школле
струковних студија-З
Звечан, а чији
и је опис датт на интенет страници
с
ww
ww.vts-zvecann.edu.rs
2 Услови
У
који се
с односе на учеснике
Почетна цена - тржи
ишна процењ
њена вредноост службеноог возила кооја је предмеет лицитациј
ије
износи 74.702,00 дин
нара. У овом
м поступку није могућаа продаја за износ нижи
и од утврђен
не
почетне продајне
п
цен
не.
Купац угговорени иззнос плаћа у року од 1 (једног) дана
д
од дан
на закљученоог Уговора о
купопрод
даји.
3 Предмет
П
про
одаје
Предмет продаје је службено
с
воозило ZASTA
AVA модел 10, година производњее 2008.годин
не,
број местта за седење 5.
4 Подношење
П
П
Пријаве
за уч
чешће
Право наа учешће имају сва праввна и физичкка лица која изврше упллату депозитта у износу од
о
7.000,00 динара
д
пре почетка
п
јавноог надметањаа, на рачун Школе
Ш
840-7004666-51.
Пријаве за учешће у поступку јавног над
дметања преедају се у рроку од 7 дана
д
од дан
на
инство“.
објављиввања огласа у лусту ,,Једи
Учесник може поднетти само једну
у Пријаву заа учешће у пооступку јавног надметањ
ња.
чешће у посступку јавно
ог надметањ
ња учесник у потпуностти
Актом подношња Пријаве за уч
п
јаавног надметтања-лицитаације, као и опште услоове и обавеззе
прихватаа услове и процедуру
предвиђеене овим докуументом.
Садржина образца Пријаве
П
за учешће
у
у пооступку јавн
ног надметаања је састаавни део овоог
документта, и може се
с преузети у просторији
има ВТШСС
С-Звечан - Служба за пр
равне и општте
послове или
и на интеррнет страници Школе ww
ww.vts-zvecann.edu.rs

5 Комисија
К
за спровођење
с
п
поступка
прродаје служббеног возилаа
Комисијаа за спровођеење поступка продаје слуужбеног возила (Комиси
ија), састављ
љена од три (3)
члана, сп
проводи посттупак јавног надметања и обезбеђујее све неопхоодне услове за одржавањ
ње
јавног наадметања-лиц
цитације.
Комисијаа доноси одлуке већином
м гласова при
исутних члан
нова.
Поступакк спровођењаа јавног надм
метања спровводи председ
дник Комиси
ије-председаввајући.
тел/факс: 028 664 179, директор: 028 664 079, ww
ww.vts-zvecan.eduu.rs
e-mail: vtsssz@
@vts-zvecan.edu.rss, адреса: Нушићева 6, 38227 Звеч
чан
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О спроведеном постуупку јавног надметања
н
саачињава се Зааписник који
и води записн
ничар.
6 Евидентирањ
Е
ње учесника јавног
ј
надм
метања
Пре отваарања јавног надметања, председавајјући позива представникке правног лица,
л
односн
но
њихове заступнике даа предају овллашћења-пун
номоћја.
Комисијаа започиње евидентирањ
е
ње учесника на јавном надметању наа месту одрж
жавања јавноог
надметањ
ња, које обуххвата:
- пр
роверу иденттитета подноосиоца пријааве или његовог пуномоћћника,
- пр
роверу докум
мената приложених уз П
Пријаву за учешће у постуупку јавног надметања.
н
Записнич
чар записнич
чки констату
ује који су учесници исспунили усллове за учеш
шће на јавноом
надметањ
њу-лицитацијји (благовреемене, потпуне и исправн
не пријаве, н
назив правноог лица, име и
презиме представник
п
ка и број пуноомоћја)
Заинтересована лица чија пријаваа за учешће у поступку јаавног надметтања испуњаава услове а н
не
појави сее на дан одрж
жавања јавно
ог надметањаа, губи право
о на повраћај депозита.
Након еввидентирањаа учесника, јавно надметтање може се
с одржати аако је најмањ
ње једно лиц
це
стекло статус
с
учесн
ника по пр
редмету јавн
ног надметаања, ако ли
ично присусствује јавноом
надметањ
њу или прекко овлашћен
ног представвника на меесту одржавања јавног надметања, у
противно
ом , Комисијаа ће констатоовати да се јавно надметање сматра неуспелим.
н
Јавно над
дметање је јаавно и могу му
м присуствоовати сва заи
интересованаа лица.
7 Ток
Т јавног наадметања
Председаавајући отварра јавно над
дметање у врреме које је огласом за п
продају служ
жбеног возилла
путем јаввног надметаања-лицитаци
ије одређеноо као време почетка
п
јавноог надметањаа, и:
- огглашава пред
дмет јавног надметања,
н
- огглашава почетну цену и позива учесн
нике да приххвате почетнуу цену,
- огглашава лиц
цитациони корак
к
– лицитациони коорак предсттавља повећаање понуђен
не
цеене предметтне продаје у односу на
н претходн
но понуђену цену и изн
носи 2.000,000
ди
инара,
- поозива учесни
ике да прихввате цену увеећану за лици
итациони коррак,
- наакон трећег позива, ако
о није истакн
нута нова поонуда, означчава се крај лицитације и
прроглашава најповољнија
н
а понуда.
8 Јавно
Ја
надмет
тање са једн
ним учесникоом
Ако је само једно
о лице стеекло статусс учесника на јавном
м надметању-лицитацији,
председаввајући га поозива да при
ихвата почеттну цену. Укколико учесн
ник не приххвати почетн
ну
цену, јавн
но надметањ
ње се сматра неуспелим, тј поништавва се, а то ли
ице губи правво на враћањ
ње
депозита.
9 Јавно
Ја
надмет
тање са виш
ше учесника
Ако је више
в
од једн
ног лица стеекло статус учесника на
н јавном наадметању, пр
редседавајућћи
оглашаваа почетну цену
ц
и позива учесникее да прихваате почетну цену. Уколлико нико од
о
учесникаа не прихватти почетну цену,
ц
јавно н
надметање сматра
с
неусп
пелим, тј пооништава се а
учесници
и губе право на враћање депозита.
д
Уколико учесници пррихвати почеетну цену, председавајућћи пита учесснике јавног надметања кко
нуди увеећану цену за
з први лици
итациони коррак, на шта се учесници
и изјашњаваају подизањеем
руке.
Свако наредно
н
увеећање ценаа је дефин
нисано лиц
цитационим кораком и позивањеем
тел/факс: 028 664 179, директор: 028 664 079, ww
ww.vts-zvecan.eduu.rs
e-mail: vtsssz@
@vts-zvecan.edu.rss, адреса: Нушићева 6, 38227 Звеч
чан
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председаввајућег да уч
чесници истаакну понуду подизањем руке.
р
Утврђиваање нове цен
не понавља се све док има
и понуђач
ча, односно све док учеесници истич
чу
понуде наа поновно уттврђену ценуу (председаваајући пита коо нуди цену увећану за јеедан корак).
Ако послле другог позива председ
давајућег ни
ије истакнутаа понуда на последњу утврђену цен
ну,
председаввајући упућу
ује учесници
има последњ
њи позив за истицање
и
пон
нуде. Ако ни
и после трећеег
позива није
н
истакнуута понуда, председаваајући означаава завршеттак јавног надметања, а
најповољ
љнијим понуђђачем проглаашава учесни
ика који је пррви понудиоо највишу цен
ну.
10 Одржавање
О
реда
р
Председаавајући Коми
исије је задужен да преедузима мерре у циљу оодвијања нессметаног токка
јавног наадметања.
Председаавајући упозорава учеснике јавног надметања
н
и сва присутн
на заинтерессована лица о
мерама које ће употреебити у случ
чају да учинее ометање токка јавног над
дметања.
У случају ометања јавног
ј
надмеетања, предсседавајући прво
п
јавно оопомиње учеснике јавноог
надметањ
ња и упозоравва на следећу меру коју ћће предузети
и ако се исто настави.
Ако учессник или др
руга присуттна лица и поред опом
мене, наставве да ометајју ток јавноог
надметањ
ња, председаввајући им изриче меру уд
даљења са јаавног надметтања.
Мера се извршава до
обровољно или
и је изврш
шавају лица овлашћена и задужена за одржавањ
ње
реда и ди
исциплине наа месту одрж
жавања јавногг надметањаа.
Учесник својим понаш
шањем ометта ток јавног надметања када:
к
- исстиче понудее супротно Правилима
П
јаавног надметтања,
- ом
мета рад Ком
мисије на билло који начи
ин,
- ом
мета друге учеснике
у
у то
оку јавног наадметања.
Учесник коме је изречена мера уд
даљења немаа право на по
овраћај депоззита.
Учесник јавног надметања коме је
ј изречена мера
м
удаљењ
ња може изјаавити приговвор усмено н
на
Записникк.
Приговорр не одлаж
же јавно над
дметања-лиц
цитацију, а о основаноости приговвора одлучуј
ује
Комисијаа непосредно
о по његовом
м улагању.
Одлука Комисије
К
је коначна.
к
11 За
аписник
О почеткку, току и заввршетку јавн
ног надметањ
ња саставља се Записникк о јавном наадметању којји
садржи:
- им
ме и презимее председникка Комисије,, чланова Комисије и зап
писничара,
- место,
м
датум и време почеетка јавног надметања,
н
- пр
редмет јавноог над,етања,,
- по
очетну цену,
- сп
писак учесни
ика-понуђачаа,
- иззнос најповоољније понуд
де и подаци о најповољни
ијем понуђаччу,
- иззречене мерее учесницима јавног надм
метања и при
исутнима акоо их је било,
- пр
римедбе и прриговоре учссника ако ихх је било,
- Одлуке
О
о пригговорима акоо их је било,
- осстале податкке од значаја за рад Коми
исије,
- даатум и времее завршетка јавног
ј
надмеетња.
Чланови Комисије, најповољнији
н
и понуђач илли његов овл
лашћени засттупник и учесници јавноог
надметањ
ња-лицитацијје потписују Записник.
Записникк се саставља у три исто
оветна примерка, од који
их два задрж
жава Комиси
ија, а један ссе
одмах предаје најпово
ољнијем пон
нђачу.
тел/факс: 028 664 179, директор: 028 664 079, ww
ww.vts-zvecan.eduu.rs
e-mail: vtsssz@
@vts-zvecan.edu.rss, адреса: Нушићева 6, 38227 Звеч
чан
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акључење угговора
12 За
После прроглашења куупца, потписсивања Записника и закљ
ључења Уговвора о купоп
продаји, купаац
исплаћујее цену у склааду са Уговоор о купопорд
даји.
Купац кооји не потпи
ише Записни
ик, или не потпише Угговор о купоопродаји, ил
ли не изврш
ши
плаћање у предвиђен
ном року, гууби својствоо купца и пр
раво да учесствује на бу
удућем јавноом
надметањ
њу, као и прааво на повраћ
ћај депозита..
Ако купаац не потпи
ише Записни
ик или не изврши плааћање у рокку од 1 (јед
дног) од дан
на
закључењ
ња Уговора, а било је друугих истакнуутих понуда, Уговор о куупопродаји заакључује се сса
учесникоом који је исттакао другу највиши
н
пон
нуду по цени коју је тај учесник понуудио на јавноом
надметањ
њу.
Уколико ни тај учесн
ник не потпи
ише Записни
ик, или не поотпише Уговвор о купопрродаји, или н
не
изврши плаћање
п
у рооку од 1 (једног) од данаа закључењаа Уговора, и он губи сво
ојство купца и
право да учествује наа будућем јаввном надметаању-лицитац
цији, као и прраво на повррћај депозитаа.
Ако прогглашени куоац не потпи
ише Записникк, или не поотпише Уговвор о купопр
родаји, или н
не
изврши плаћање
п
у прредвиђеном року,
р
а није било других
х истакнутихх понуда, јаввно надметањ
ње
се проглаашава неуспеелим.
Ако учессник који је истакао
и
друггу највишу п
понуду одбиј
ије да закључчи Уговор, или
и не изврш
ши
плаћање у предвиђеном року, јавн
но надметањ
ња се проглаш
шава неуспеллим.
Депозит купца
к
се ураачунава у цен
ну.
Учесници
има који ниссу стекли прраво купца, враћа се деп
позит у рокуу од 3 (три) дана од дан
на
одржавањ
ња јавног над
дметања.
Учесници
и немају прааво на поврааћај било кааквих трошккова које су имале током
м припреме и
учестовањ
ња у процесуу јавног надм
метања, па ни
и у случају неуспелог
н
јаввног надметаања.
Прилози:
 Образац
О
за прријаву за учеш
шће на јавноом надметњу
у,
 Карактерисит
К
тке службеноог возила.

13 Контакт
К
Све захттеве за додаатне информ
мације упуттити на е-м
маил адресу: vtsssz@vts-zvecan.edu.rrs,
кинтакт особа:
о
Андри
ијевић Алекссандра, тел. 028/
0
664-179
Ова Праввила о посту
уку спорвођеења јавног наадметања би
иће објављен
на на интернеет страници и
огласној табли Школе.

тел/факс: 028 664 179, директор: 028 664 079, ww
ww.vts-zvecan.eduu.rs
e-mail: vtsssz@
@vts-zvecan.edu.rss, адреса: Нушићева 6, 38227 Звеч
чан
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ПРИЈАВА
ЗА УЧ
ЧЕШЋЕ У ПОСТУП
ПКУ ЈАВН
НОГ НАДМ
МЕТАЊА
А
I Подаци
и о установи
и која спроводи поступаак јавног наадметања-ли
ицитације:
Висока теехничка шко
ола струковн
них студија-ЗЗвечан
ул. Нуши
ићева бр. 6, Звечан
З
www.vts--zvecan.edu.rss

II Подац
ци о подноси
иоцу пријавее (за физичк
ка лица):
Име (имее једног роди
итеља) и преззиме _____________________________________________
Адреса сттановања: _______________________________________________________________
ЈМБГ ___________________________________________________________________________
Број текуућег рачуна: ___________
_
_______________________
_______________________
___
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__________________________
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___________________________________
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_______________________
_______________________
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__
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_______________________
___
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___________
_______________________
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Пријављуујем се за уч
чествовање у јавном надм
метању ради продаје служ
жбеног путн
ничког возилла,
које ће сее одржати даана 23.10.2018.године у 12 часова.
Потврђујем да ћу возило преузети
и у виђеном и затеченом стању.
м доказ о уп
плати депози
ита и овлашћ
ћења за учеш
шће на јавноом надметањ
њу
Уз пријавву прилажем
(уколико лице није зааконски застуупник)
У Звечану, дана

Под
дносилац пријаве

_________________

_____________________
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