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ДАТУМ:  12.04.2017 
 
 
  
      На основу Одлуке Управног одбора Дома здравља Мионица број 936/2017 од 
12.04.2017 године, и члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2012 и 48/2015), Дом здравља Мионица расписује: 
 

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА 
ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
 
 

1. Предмет  поступка прикупљања писмених понуда за отуђење покретне ствари 
из јавне својине је моторно возило ФИАТ ДУКАТО 2,0, број 
шасије:ЗФА230000-05500490, година производње 1997,снага мотора 80кw, 
запремина мотора 1998цм;  

Поступак- Отуђење се спроводи у поступку прикупљања писмених понуда, у свему у 
складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом,давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда  („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и 48/2015) и Уредбом о 
одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се 
покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ( „Сл.Гласник 
РС,бр. 53/2015). 
 
Цена-Почетна цена по којој се предмети отуђују утврђена је актом установе и износи 
за ФИАТ ДУКАТО 2,0,-  40.000,00динара (четрдесетхиљададинара). Цена наведена у 
понуди не може бити нижа од почетне. 
 
Рок плаћања наведен у понуди не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања 
уговора о купопродаји. 
За подношење понуда и учествовање у поступку није потребно положити депозит. 
 
Право учешћа има домаће или страно правно или физичко лице  (у даљем тексту: 
понуђач) који поднесе понуду са пратећом документацијом предвиђеном овим 
огласом. 
 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене. 
Уколико два или више понуђача понуде исту цену откупа предмета отуђења, као 
најповољнији сматра се онај понуђач који је у понуди навео краћи рок исплате. 
 



 

Непосредан увид у документацију везану за предмет отуђења или увид у стање самог 
предмета отуђења, заинтересована лица могу оставрити од дана објављивања овог 
огласа,сваког радног дана у времену од 13:00-15:00 часова, на адреси Дома здравља 
Мионица, Кнеза Грбовић 307, 14242 Мионица, уз претходну најаву телефоном. 
 
Подношење понуда- Понуда коју подноси правно лице обавезно садржи: 
назив,седиште и број телефона, понуђену цену, рок плаћања и мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица.Уз понуду обавезно је приложити извод из регистра 
привредних субјеката надлежног органа и потрду о пореском идентификационом 
броју. Понуда физичког лица обавезно садржи: име и презиме,адресу,број личне 
карте,матични број и број телефона,понуђену цену,рок плаћања и мора бити 
потписана, а ако је то лице приватни предузетник обавезан је да уз понуду приложи 
извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју. У 
случају да подносиоца понуде заступа  пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити 
специјално и судски оверено, а ако га заступа законски заступник или други заступник 
уписан у регистар легитимише се изводом из регистра. 
        Понуде, са припадајућом документацијом,достављају се у затвореној и 
запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Дом здравља Мионица, Кнеза Грбовића 307, 
14242 Мионица, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати-понуда за 
откуп моторног возила“, поштом или лично у рачуноводство установе.На полеђини  
коверте обавезно навести назив,адресу,број телефона и факса понуђача,е-маил адресу, 
као и име особе за контакт.Неблаговремене и непотпуне понуде ће се одбацити, а 
понуђачи неће учествовати у поступку надметања. 
         Свака понуда која буде примљена после крајњег рока за достављање понуда 
сматраће се неблаговременом, а непотпуном се сматра она која не садржи све што је 
прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не 
садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном 
огласу. 
Рок за подношење понуда је 21.04.2017.године до 10 часова. 
 
Јавно отварање понуда обавиће се 21.04.2016. године у 11 часова, у сали за састанке 
Дом здравља Мионица, Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица. Уколико подносилац 
благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се 
да је одустао од понуде. 
 
Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Александар Ђукић, e-mail: 
domzdravljamionica@gmail.com, telefon 014-3421-176. 
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