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На основу члана 33.  Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/2011, 88/2013 ,105/2014, 104/2016 dr. Zakon 108/2016, 113/2017, 95/2018),  у 

складу са Одлуком Надзорног одбора од 21.08.2020.г, Директор ЈП „Палић-Лудаш“ 

Палић је дана 16.09.2020. године, донео 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- 

ПОДОЛСКИХ ГОВЕДА-БИКОВА 

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“  

 

и  р а с п и с у ј е 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ 

СТВАРИ- ПОДОЛСКИХ ГОВЕДА-БИКОВА 

 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“  
   

1. ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, Кањишки пут 17а, 24413 Палић, као носилац 

права јавне својине на покретним стварима-биковима, позива све 

заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа наведених 

покретних ствари. 

2. Покретне ствари се отуђују из јавне својине у поступку прикупљања 

писмених понуда. 

3. Предмет отуђења  је следећа  покретна ствар:  

 Један (1) мали бик – старости : 8 месеци - oko 150 kg тежине . 

              Покретна ствар-мали бик се отуђује по почетној цени од: 

  350 евра - у складу са тржишним ценама. 

4. Почетна цена је изражена у еврима, с тим што се исплата врши у 

динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке 

Србије на дан уплате. 

Покретна ствар се отуђује и купац преузима у виђеном стању, што 

искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу 

по питању квалитета и евентуалних недостатака, односно здравственог 

стања.  

5. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 8 

(осам) дана од дана правоснажности Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача,  уплати целокупан износ постигнуте цене, и приступи закључењу 

уговора о купопродаји. 

6. Предмет продаје се могу погледати и физички, сваког радног дана од 8:00 

до 14:00 часова, уз претходну најаву на телефон 064/8420794,  контакт особа 

Ото Секереш.  

7. Критеријум за избор најповољнијег понуђача  је највиша понуђена цена. 

У случају да два или више понуђача за исту покретну ствар доставе понуду 

са истим износом цене, а који је уједно и највиша понуђена цена, Комисија 

ће прогласити победника.  
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Одлуку о избору најповољнијег понуђача по спроведеном поступку 

прикупљања писмених понуда доноси Директор, на предлог Комисије. 

Одлука се доставља свим учесницима поступка. На ову одлуку учесник 

поступка може уложити приговор Надзорном одбору ЈП „Палић-Лудаш“. 

Одлука директора је коначна. 

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи 

Уговор о купопродаји у остављеном року, или не уплати утврђени износ, 

сматраће се да је одустао од куповине, Одлука о избору најповољнијег 

понуђача ће се ставити ван снаге и донети одлука о избору следећег 

најповољнијег понуђача, којем ће се понудити закључење уговора о 

купопродаји. 

8. Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају правна 

лица,  физичка лица и предузетници. 

9. Затворена коверта са понудом треба да садржи: 

Пријаву за учешће у поступку  прикупљања писмених понуда и то:  

- за правна лица: назив, односно пословно име, седиште, матични број,  

ПИБ, број телефона, контакт особа,  потпис овлашћеног лица оверен 

печатом; 

-за физичка лица и предузетникa: име и презиме, име оца, адресу 

пребивалишта,  ЈМБГ, број личне карте и место издавања, број телефона и 

иста мора бити потписана. 

 -безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног предмета и износа на који 

понуда гласи ,  

Образац пријаве се може преузети у седишту ЈП „Палић-Лудаш“ на адреси 

Кањишки пут 17а, Палић, радним данима од 08:00 до 15:00, као и на 

службеној интернет страници предузеће  www.palic-ludas.rs.   

10. Писмене понуде са комплетном документацијом предвиђеном огласом се 

достављају у затвореној коверти  на адресу:  ЈП „Палић-Лудаш“ на адреси 

Кањишки пут 17а, 24413 Палић, и то  непосредно, радним данима од 7,00 до 

15,00 часова или препорученом поштом.   

Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС за 

отуђење покретних ствари– НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и пуну 

адресу понуђача. 

11. Крајњи рок за подношења понуда је 28.09.2020.год., до 12,00 часова, 

укључујући и понуде упућене путем поште, а пристигле до назначеног 

датума и времена. 

 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну до наведеног рока. 

Јавно надметање ће бити пуноважно и у случају да понуду достави само 

један понуђач. 

12. Комисија неће узети у разматрање, односно одбациће као неисправну: 

- понуду која је неблаговремена, односно која је пристигла након истека 

крајњег рока за подношење понуда; 

- понуду која је непотпуна, односно уз коју није приложена сва тражена 

документација; 

- понуду у којој је наведен износ мањи од утврђене почетне цене. 
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13. Јавно отварање писмених понуда ће обавити Комисија, и исто ће се одржати 

у згради ЈП „Палић-Лудаш“ на адреси Кањишки пут 17а, Палић, 28.09.2020. 

године, са почетком у 12,15 часова. 
Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови опуномоћени 

представници. 

 

 Одлука о расписивању јавног огласа објављује се на огласној табли 

предузећа, као и на службеној интернет страници предузећа. 

 

 Директор  

                                                                                                                       Добо Марта 

 

 

 

 

  


