РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Грачаничка бр. 8

На основу члана 27. став 2. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС”, бр. 72/11) и Закључака Владе 05 Број: 46-2769/2015 од 14. марта 2015.
године , 05 број: 46-2992/15 од 17. марта 2015. године и 05 бр. 46-6490/2015 од
11.јуна.2015. године, објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДАВАЊЕ НА
КОРИШЋЕЊЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈА НИСУ ОТУЂЕНА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА
Овим јавним позивом уређују се услови и начин давања на коришћење
моторних возила која нису отуђена у поступку јавног надметања, према Табели
непродатих службених возила, која садржи ближе карактеристике, и фотографије
моторних возила, а која табела је доступна на сајту Управе за заједничке послове
републичкихорганаwww.uzzpro.gov.rs/tabela-neprodatih-službenih-vozila.html или
на званичном сајту Управе за заједничке послове републичких органа
www.uzzpro.gov.rs, путем банера „Табела непродатих службених возила“.
Возила се могу се разгледати дана 29. и 30. јуна 2015. године на
паркингу источног крила Палате Србија у ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2. од 815 часова.
Право подношења пријаве имају јединице локалне самоуправе, јавне
установе, јавне службе и друге организације чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и други субјекти, којима су
возила неопходна за потребе обављања послова из своје надлежности.
Подносилац пријаве има право на доделу возила на коришћење, под
условом
- да има седиште на територији Републике Србије
- да нема ниједно или нема довољан број возила неопходних за обавање
послова из своје надлежности.
Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА“ , на адресу: Републичка дирекција
за имовину Републике Србије, Грачаничка бр. 8, Београд, на писарници Дирекције
или препорученом поштом.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

-

Пријава мора да садржи:
Податке о возилима за коју се пријава подноси (редни број из табеле, марка,
регисатарска ознака назив корисника, )
Податке о подносиоцу пријаве (назив и седиште, матични и пиб број,
податке о лицу овлашћеном за заступање)
Извод из надлежног регистра (за јединице локалне самоуправе решење о
постављену за овлашћена лица)
Изјаву потписану од стране овлашћеног лица да подносилац пријаве не
располаже моторним возилом за обављање послова из своје надлежности
односно изјаву потписану од стране овлашћеног лица која садржи податке о
моторним возилима којима располаже подносилац пријаве за обављање
своје надлежности.
Препоручује се подносиоцима пријаве да у истој назначе више возила за
која имају интересовања, односно да поднесу пријаву за више возила.
Отварање приспелих пријава извршиће Комисија састављена од
представника Републичке дирекције за имовину Републике Србије и Управе
за заједничке послове републичких органа, која ће утврдити листу
подносилаца пријаве који испуњавају услове за давање на коришћење
моторних возила.
Подносиоци пријаве којима буде додељено моторно возило на
коришћење дужни су да у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива,
приступе закључењу уговора о давању на коришћење и преузму возило.
Уговоре о давању на коришћење возила у јавној својини Републике
Србије, чији су корисници државни органи и организације, у име Републике
Србије, потписаће директор Републичке дирекције за имовину Републике
Србије, а уговоре о давању на коришћење возила у својини јавних
предузећа, јавних агенција и друштва капитала, чији је осниовач Република
Србија, овлашћена лица тих субјеката.
Подносиоци пријава којима буде додељено моторно возило на
коришћење сносиће трошкове преузимања возила, трошкове осигурања,
регистрације, техничког прегледа, одговорности за штету учињену трећим
лицима од момента прееузимања возила, трошкове одржавања возила и
друге трошкове у вези коришћења возила.

