
                 

На основу члана 33. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 
88/2013 и 105/2014), Одлуке Комисије за отуђење расходованих основних средстава 
Комисије за заштиту конкуренције – металних полица, бр. 8/0-07-716/2015-15
од 09.10.2015. године, а у вези Одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције број 
1/0-05-651/2015-4 од 28.08.2015. године, Комисија за заштиту конкуренције 

р а с п и с у ј е 
О Г Л А С 

За отуђење покретних ствари – расходованих основних средстава металних 
полица у својини Комисије  за заштиту конкуренције путем прикупљања 

писмених понуда  
Предмет поступка прикупљања писмених понуда је отуђење покретних ствари - 
расходованих основних средстава у својини Комисије за заштиту конкуренције и то: 
23 металне сталаже чије су димензије 2000х900х400, по почетној цени од 13.800,00 
динара + ПДВ, за укупну количину. 
Наведене ствари се продају у виђеном стању и без права рекламације. 
Почетна цена покретних ствари утврђена је на основу процене Комисије за спровођење 
поступка отуђења и износи 13.800,00 динара + ПДВ за целокупну количину. 
Продаја полица врши се путем прикупљања писмених понуда.  
Укупна количина наведених полица се продаје и предаје најповољнијем понуђачу који 
понуди највишу цену за укупну количину металних сталажа, као купцу, у виђеном 
стању и без права на рекламацију. 
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица. 
Заинтересована правна и физичка лица могу погледати металне полице које су предмет 
продаје у наредна 3 (три) дана од  дана објављивања огласа, односно до 12.10.2015. 
године до 12:00 сати, уз најаву и у присуству овлашћеног лица продавца Комисије за 
заштиту конкуренције, у улици Кнегиње Зорке бр. 7. Београд. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
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Рок за достављање писаних понуда је 14.10.2015. године, односно 5 (пет) дана почев 
од дана објављивања огласа, до 14,00 часова последњег дана рока без обзира на начин 
достављања. 
Отварање понуда обавиће се истог дана у просторијама Комисије за заштиту 
конкуренције, са почетком у 14,15 часова. 
Понуда треба да садржи понуђену цену за полице, као и податке о понуђачу. За 
физичко лице име и презиме, адресу и број телефона као и потпис. Физичко лице уз 
понуду доставља и фотокопију личне карте. За  правна лица понуда мора да садржи 
назив, седиште, број телефона и потпис овлашћеног лица у правном лицу. Уз понуду 
правно лице  доставља  Решење о упису у регистар АПР. 
Понуде се достављају у затвореној коверти непосредно или препорученом пошиљком, 
на адресу: Комисија за заштиту конкуренције - Комисији за спровођење поступка 
отуђења расходованих основних средстава – металних полица, ул. Савска 25/IV, 11000 
Београд, са назнаком «Понуда за куповину металних полица – не отварати». 
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена. 
Сматра се да је надметање успело ако се прибави само једна писмена понуда, под 
условом да је понуђена почетна цена за укупну количину предмета продаје. Уколико 
не успе први поступак отуђења, избор најповољнијег понуђача биће извршен у 
поновљеном поступку прикупљања писмених понуда. Рок за достављање понуда у 
поновљеном поступку је 5 (пет) дана од дана окончања Огласа, односно до 19.10.2015.
 године до 14:00 сати. 
Комисија за спровођење поступка отуђења, након спроведеног поступка прикупљања 
писмених понуда сачињава извештај о спроведеном поступку и доставља Председнику 
Комисије за заштиту конкуренције ради закључивања уговора са најповољнијим 
понуђачем, којим ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна.  
У име Комисије уговор потписује Председник Комисије за заштиту конкуренције, у 
року од 3 (три) дана након проглашења најповољније понуде. 
Проглашени купац је дужан да уплати купопродајну цену сагласно купопродајном 
уговору на уплатни рачун бр. 840-880668-16 у корист Комисије за заштиту 
конкуренције, у року од 5 (пет) дана након закључења уговора.  
Уколико проглашени купац не потпише  купопродајни уговор или не уплати 
купопродајну цену у прописаном року и на прописан начин, продавац ће позвати првог 
следећег понуђача на закључење купопродајног уговора. 
Овај оглас ће бити објављен на сајту Комисије за заштиту конкуренције и на огласној 
табли у седишту Комисије за заштиту конкуренције. 
Све информације у вези са продајом ствари које су предмет овог огласа могу се 
добити на телефон: 011/ 3811923 лице за контакт Оливера Бергам. 


