11000 Београд, Теразије број 5/V
На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије („Службени гласник РС“, број
52/05) и члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на
46. редовној седници од 11.04.2019. године, донео je Одлуку о стављању путничких возила ван употребе,
због њихове продаје путем јавног надметања. Агенција за енергетику Републике Србије, као продавац
објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА,
ПИСАНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Предмет купопродаје су путничка возила из возног парка Агенције за енергетику Републике
Србије, која су стављена ван употребе због њихове продаје путем јавног надметања и то:
-

Једно путничко возило марке PEUGEOT 206 – 1.4 XT
(произведен 2004. године, бензински мотор) и

-

Једно путничко возило марке VOLKSWAGEN GOLF 6 – 1.4 Trendline
(произведен 2010. године, бензински мотор).

Путничка возила су у возном стању, произведена су у периоду од 2004. до 2010. године и продају се
појединачно у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ
- Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена по возилу. Изабрани купац се
обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату
целокупне купопродајне цене на рачун продавца (на текући рачун продавца број: 160-516694-54 код
банке Intesa AD Beograd), са обрачунатим припадајућим порезом.
- Цене у понуди дати без пореске обавезе која ће бити накнадно обрачуната и која пада на терет
купца.
- Предност код куповине имаће онај купац који понуди најповољнију цену по појединачном возилу
(критеријум „Највећа понуђена цена”). Купац може дати понуду и за куповину оба путничка возила
коју су понуђена у јавном позиву, огласу.
- Минимална цена за свако појединачно возило, испод које се продаја не може реализовати, дата је у
оквиру „Техничке спецификације путничких возила“ и приказана је у јавном позиву, огласу на сајту
Агенције за енергетику Републике Србије ( www.aers.rs ).
- Уколико више купаца понуди исту цену предност ће имати купац који је први доставио понуду.
- Купац купује возила из „Техничке спецификације путничких возила” у виђеном стању, на основу

свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје
возила.
- Плаћање целокупне купопродајне цене путничког возила и пореских обавеза је услов за
преузимање путничког возила од продавца.
- Увид у стање возила може се извршити на адреси: Агенције за енергетику Републике Србије,
Теразије број 5, Београд, сваког радног дана од 09-14 часова.
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
- Као купац се може појавити привредно друштво, предузетник, или физичко лице.
- Купци су дужни да уз понуду доставе Потврду о извршеном евидентирању за ПДВ (ако су у
систему ПДВ), a физичка лица фотокопију личне карте.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- Рок за подношење писаних понуда је 8 (oсам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном
листу „Политика“ издање за Србију, до 14,00 часова.
- Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ ПОНУДА ЗА
КУПОВИНУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА - НЕ ОТВАРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ
СРЕДСТАВА ВАН УПОТРЕБЕ “ на адресу Агенције за енергетику Републике Србије, 11000,
Београд, Теразије број 5/V.
- Уколико не добије задовољавајуће понуде, продавац задржава право да не реализује ову продају.
- Комисија за продају након завршеног поступка отварања понуда, у року од 3 дана, обавестиће
писаним путем све учеснике у купопродаји о избору најповољнијег купца.
4. ЗАКЉУЧЕЊЕ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА, ПРИМОПРЕДАЈА ВОЗИЛА,
ИСПЛАТА КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
- Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о
избору за најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем.
- У случају када се на уговорено возило обрачунава ПДВ изабрани купац се обавезује да у року од 5
(пет) дана од дана закључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене,
са обрачунатим ПДВ, на рачун продавца.
- У случају када се на уговорено возило обрачунава Порез на пренос апсолутних права, изабрани
купац ће исти уплатити надлежној пореској управи.
- Сви трошкови техничког прегледа и око регистрације путничког возила марке PEUGEOT 206 – 1.4
XT, падају на терет купца. Продавац продаје путничко возило у виђеном стању и то као
нерегистровано возило.
- Сви трошкови преузимања и одвожења возила по преузимању од продавца падају на терет купца.
На терет купца падају и све пореске обавезе и трошкови око овере уговора о купопродаји путничког
возила.
- Примопредаја купљених аутомобила извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених
лица обе уговорне стране, уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати
целокупне купопродајне цене са урачунатим одговарајућим порезом, у виду извода банке, без којих
се примопредаја не може извршити.
- Особа за контакт и детаљније информације у Агенцији за енергетику Републике Србије:
Владимир Лазаревић, моб. тел.: 064/8306-223 ; е-mail: vladimir.lazarevic@aers.rs
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PEUGEOT 206
– 1.4 XT

1.

(запремина мотора
1.360 cm3, 65 kW,
5 врата, мануелни
мењач, путничко
возило беле боје,
са бензинским
погоном мотора)

KFU10FE03PSA0167371

VF32AKFUF44771796

2004.

Није
регистровано
возило
(одјављено у
МУП-у)

CGG368103

WVWZZZ1KZBPO59574

2010.

BG-1562–IB

155.459,19

474.024,86

Volkswagen
GOLF 6
– 1.4 Trendline

2.

(запремина мотора
1.390 cm3, 59 kW,
5 врата, мануелни
мењач, путничко
возило сиве
металик боје, са
бензинским
погоном мотора)
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