
На основу члана 3. Одлуке о продаји службених аутомобила општине Мали Иђош 

(“Сл.лист општине Мали Иђош“, 25/2016 и 13/2017) и члана 11. Одлуке о прибављању, 

коришћењу и располагању стварима у својини општине Мали Иђош („Сл.лист општине 

Мали Иђош“ 10/2014 и 25/2015), Општинско веће Општине Мали Иђош на седници 

одржаној данa 19.05.2017. године објављује, 

 

ОГЛАС 

РАДИ ПРОДАЈЕ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА 

ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈОМ-ДРУГИ КРУГ 

 

 

 

      I 

 Предмет јавног надметања је: 

 

 

1. NISSAN TIIDA, 1.6 ACENTA, црна метализирана боја,  регистарске ознаке 

SU035-PR, НЕРЕГИСТРОВАН, година производње: 2008, снага 81 kw, Запремина: 

1598 cm3, власништво општинске управе општине Мали Иђош, по процењеној 
вредности од 449.151,00 динара, до које цене се дошло на основу каталошке процене  

 

На другом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати по цени 

нижој од 30% утврђене процењене вредности. 

 

II 

-Услови за пријављивање на јавно надметање- 

Право пријаве на оглас имају сва правна и физичка лица, ОСИМ запослених у 

општинској управи оптине Мали Иђош, као и изабрана и постављена лица њима повезана 

лица. 

Понуђачи су дужни да пре одржавања јавног надметања уплате депозит у висини 

од 10% од процењене вредности покретне ствари, тј. износ од: 44.915,00 динара за 

предмет јавног надметања на рачун Општинске управе Општине Мали Иђош број: 840-

726804-82 модел 97, позив на број 23-219. 

 

Доказ о уплати депозита понуђачи достављају заједно са пријавом. 

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након 

јавног отварања понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у куповну 

цену.  На повраћај депозита нема право учесник на лицитацији: који не прихвати почетну 

цену, који излицитира највећу цену, а не закључи уговор или не уплати купопродајну цену. 

 

Усменим јавним надметањем, сматра се усмено јавно надметање на коме учествују 

најмање два понуђача. 

Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари из тачкe I. овог 

Огласа јави само један понуђач, покретне ствари могу се продати том понуђачу 

непосредном погодбом. 

 

 

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 



На предњој страни: 

• адреса Општине Мали Иђош, улица и број Главна 32., Комисији за 

спровођење поступка надметања, назнака – ПОНУДА – НЕ 

ОТВАРАТИ 

 

• Пријава физичког лица за учешће на лицитацији садржи: 

• 1) редни број са подацима о возилу које је предмет продаје, све према 

објављеном огласу; 

• 2) име и презиме, име и презиме једног родитеља; 

• 3) адресу, матични број и потпис; 

• 4) фотокопију личне карте 

• 5) број телефона и број факса; 

• 6) број рачуна за враћање депозита; 

 

•   Пријава  правног лица за учешће на лицитацији садржи: 

• 1) редни број са подацима о возилу које је предмет продаје, све према 

објављеном огласу; 

• 2) назив фирме и матични број правног лица 

• 3) име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и 

печат фирме; 

• 4) оверену фотокопију извода из Агенције за привредне регистре 

• 5) оверену фотокопију овлашћења за заступање на лицитацији које доноси 

надлежни орган; 

• 6) број рачуна за враћање депозита 

 

• На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса понуђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

– Рок за подношење пријаве – 

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 13,00 сати, дана 

30.05.2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу 

Општинске управе Општине Мали Иђош до наведеног рока.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

 

– Јавно отварање понуда – 

 

Јавно отварање понуда из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Мали 

Иђош , улица Главна број 32. , и то:  

Дана 31.05.2017. године са почетком у 14.00 часова; 

 

 

- Плаћање купопродајне цене – 

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од завршетка поступка 

надметања достави доказ о уплати купорподајне цене. 

У року од 15 дана од дана завршетка поступка надметања Купац и Продавац 

закључују Уговор о продаји моторног возила.  



  

 

Критеријум за оцену понуда је највиша понуђена цена. 

 

За материјалне и правне недостатке покретне ствари који настану на покретној 

ствари након потписивања Уговора о продаји моторног возила и извршене предаје ствари 

надлежном Купцу, као и за штету која настане услед истих, одговара Купац. 

 

Покретне ствари на усменом јавном надметању или непосредном погодбом купују 

се у виђеном стању. 

 

ПДВ и остали трошкови купопродаје падају на терет купца. 

 

Отварање писмених понуда вршиће Комисија за спровођење поступка надметања. 

 

 

Све потребене информације око отуђења возила могу се добити на телефон 

Радован Дакић, контакт особа: +381691954107 . 

 

Заинтересована лица могу да разгледају возила радним данима у периоду 

од 22.05.2017. до 29.05.2017. године од 8,00 до 14,00 часова. 

 

 

 

Република Србија 

Општина Мали Иђош    Председник Општинског већа 

Општинско веће                                                                           Марко Лазић с.р.   

Број: 06-25-3/2017-01 

Дана: 19.05.2017. године 

Мали Иђош    

 


