
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општинска управа  

Oдељење за општу управу  

и скупштинске послове                                          

Број: 02 бр. 369/2017 

18.12.2017.године 

ВЛАСОТИНЦЕ 

 

 

  На основу Одлуке Скупштине општине Власотинце,  01 бр. 06-62-15/2017. године 

од 14.09.2017. године, Општина Власотинце расписује 

 

О Г Л А С  

о продаји возила путем јавног надметања 

 

1.Оглашава се продаја возила поступком јавног надметања по тржишној вредности 

покретне ствари, путничког аутомобила, марке „ŠKODA“,  тип: SUPERB AMBITION 

2.0 TDI, број шасије TMBAF63T8b902661, број мотора: CFG 109920,  боја возила: 1Z1Z-

магично црна металик, снага мотора: 120  kw  (170 ks),  регистарског броја: VL 001 BD. 

 

2.Почетна цена возила је 710.000,оо динара (седамстотинадесетхиљада динара).    

 Право учешћа имају физичка и правна лица са територије Републике Србије, која до 

почетка јавног надметања које ће се одржати дана  09.01. 2018. године, уплате депозит у 

висини од 10% (71.000,оо динара)  од утврђене почетне цене возила на рачун бр. 840-

812151843-08, модел 97, позив на број 50-113, прималац Општина Власотинце, Трг 

ослобођења бр. 12 са назнаком: уплата депозита за продају возила путем јавног 

надметања 

    

3.Потенцијалним купцима ће се омогућити  разгледање возила које је предмет продаје на 

дан јавног надметања, сат времена пре одржавања јавног надметања.  

 

4.Јавно надметање ће се одржати дана 09.01.2018 у 11 часова у скупштинској сали СО-е 

Власотинце, Трг ослобођења бр. 12.  

 

5.Рок за подношење пријава је до 29.12. 2017. године  у 14 часова  

Подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава немају право да учествују у 

поступку јавног надметања.  

 

6.Понуда се подноси у писаној форми, у затвореној коверти са назнаком „Пријава за 

јавно надметање за продају  путничког аутомобила  марке  „ŠKODA“ – не отварати“ на 

адресу: Општина Власотинца, Трг ослобођења бр. 12, 16210 Власотинце, за „Комисију за 

спровођење поступка  располагања  покретним стварима у јавној својини општине 

Власотинце“ 

 



7.Понуда физичких лица треба да садржи. име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број 

личне карте, број телефона и понуђену цену. 

Понуда правних лица треба да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ, матични 

број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број телефона, име и презиме особе за 

контакт и понуђену цену. 

 

    

Да би лице учествовало у поступку јавног надметања неопходно је да заједно са 

понудом достави и доказ о уплати депозита. 

 

8.Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највећи износ понуђене цене. 

Трошкове ПДВ-а, трошкове преноса власништва, трошкове транспорта возила и остало 

сноси купац. 

Службено возило се продаје у виђеном и затеченом стању, без права на рекламацију.  

 

9. Рок за плаћање купопродајне цене је 7  (седам) дана од дана закључења Уговора о 

купопродаји путничког аутомобила.  

Учеснику који је понудио највишу цену уплаћени депозит се урачунава у купопродајну 

цену.  

Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на рачун 

Општинске управе општине Власотинце а у сагласности са одредбама Уговора о 

купопродаји који буде закључен. 

 

10. У случају одустајања од потписивања Уговора о купопродаји, депозит се задржава тј. 

уплаћени депозит се не враћа.  

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања је 8 

(осам) дана од  дана  окончања поступка. 

 

11.Уговор о купропродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року 

од 5 дана од дана потписивања записника  о резултатима јавног надметања.  

Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, у року од 

5 дана од дана потписивања купопродајног уговора.  

 

 

Детаљне информације у вези са продајом путничког аутомобила, марке „ŠKODA“ путем 

јавног надметања могу се добити на мобилни телефон 063/401959, особа за контакт 

Мирослав Милосављевић, председник комисије.  

 

 

 

                                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 

               Мирослав Милосављевић 

 

                                                                                                  


