
На пснпву члана 33 став 2 Закпна п јавнпј свпјини(Сл.Гл РС 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др.закпн, 108/2016, 113/2017 i 95/2018),   у складу са пдлукпм Шкплскпг пдбпра 

Екпнпмске шкпле „Ваљевп“ бр. 918/9 пд 14.09.2018, Екпнпмска шкпла „Ваљевп“ расписује 

 

                                                              ОГЛАС -  ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  

              За прпдају  два кипска са струјним прикључкпм и струјпмерпм , путем прикупљаоа 

писмених ппнуда 

Предмет прпдаје су два метална кипска (мпже и ппјединачнп) величине пп 6 метара 

квадратних. 

Правп учешћа имају дпмаћа физичка и правна лица. 

Кипсци се прпдају у виђенпм стаоу, без права накнадних пригпвпра. 

Заинтереспвани мпгу ппгледати кипске свакпг  раднпг дана пдс 8 дп 12 часпва у 

двпришту Екпнпмске шкпле „Ваљевп“, Даничићева 1, уз претхпднп заказиваое на 

телефпн 221-462. 

Ппчетна цена изнпси 120.000,00 динара, пп кипску. 

Заинтереспвана лица треба да уплате депизит у изнпсу пд 10%  ппчетне цене на рачун 

бр 840-332666-66, сврха уплате  - деппзит за лицитацију. 

Рпк за ппвраћај деппзита је 5 дана пд дана птвараоа писмених ппнуда. На ппвраћај 

деппзита нема правп учесник кпји не прихвати ппчетну цену, кпји ппнуди највишу цену 

а не закључи угпвпр или не исплати купппрпдајну цену. Учеснику кпји је ппнудип 

највишу цену, уплаћени деппзит урачунава се у купппрпдајну цену. 

Заинтереспвана лица треба да ппнуде и дпказ п уплати деппзита  дпставе, у 

запечаћенпј кпверти са назнакпм „ Ппнуда за пткуп кипска“ – НЕ ОТВАРАТИ“. На 

пплеђини кпверте пбавезнп навести назив ппнуђача, адресу и кпнтакт телефпн. 

Ппнуде се дпстављају путем ппште, на адресу Даничићева 1, 14000 Ваљевп, или личнп 

у секретаријату шкпле. 

Ппнуда се сматра благпвременпм акп је прпдавцу приспела најкасније дп 01.06.2020 

дп 11 часпва, без пбзира на начин на кпји ппслата. 

Ппрез на пставрени прпмет пада на терет купца. 

Не благпвремене, непптпуне и неразумљиве ппнуде неће бити разматране. 

Кпмисија ће дпнети пдлуку п избпру ппнуђача у рпку пд три дана пд птвараоа ппнуда. 

Најппвпљнији ппнуђач је дужан да закључи угпвпр п купппрпдаји наведенпг кипска у 

рпку пд три дана пд дана пријема пбавештеоа, и да пдмах пп пптписиваоу угпвпра 

исплати угпвпрену цену. 



Отвараое ппнуда је јавнп и извршиће се 01.06.2020. у 12ч. у прпстпријама Екпнпмске 

шкпле „Ваљевп“, Даничићева 1. Критеријум за избпр ппнуђача је највиша ппнуђена 

цена. 

                                         ПОНУДА  ЗА  метални кипск 

 

Ппдаци п ппнуђачу: 

Попуњава правно лице: 

Назив и седиште правнпг лица: __________________________ 

ПИБ:_________________________ 

Матични брпј: _________________________ 

Одгпвпрнп лице:_________________________ 

Такући рачун:___________________________ 

Кпнтакт пспба и телефпн: ___________________ 

 

Пппуоава физичкп лице: 

Име и презиме:______________________ 

Адреса:____________________________ 

Брпј личне карте: __________________ 

Текући рачун: _______________________ 

Кпнтакт телефпн:_____________________ 

 

Метални кипск Ппнуђена цена без ппреза 

  

 

Сагласан сам да кап купац снпсим трпшкпве ПДВ-а, пренпса власништва и сл.  

Датум:_____________                                            пптпис ппнуђача (за правнп лице и печат): 

 


