
 
 
 
 

ОДЛУКА  О  ПРОДАЈИ  ВОЗИЛА 

На основу члана 27.став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини                    
( '' Сл.гласник Републике Србије '' бр.24/2012, 88/2013 и 105/2014, 104/16 -др.закон, 
108/16 и 113/17 ) и одлуке Управног одбора Црвеног крста Параћин од 22 јуна 2018 
године, комисија за продају аута доноси   

ПРАВИЛА 
о покретању и спровођењу поступка отуђења покретних ствари 

 - возила у својини  Црвеног крста Параћин, путем јавног надметања 
 

и  ОГЛАШАВА 
отуђење покретних ствари - возила у својини општине Црвеног крста Параћин, 

путем јавног  надметања, писменим понудама у затвореним ковертама 
 

ПРЕДМЕТ  ОТУЂЕЊА / ПРОДАЈЕ 
 

 Предмет отуђење су покретне ствари у својини Црвеног крста 
Параћин и то следећа возила: 

1. VAZ, LADA NIVA 1.7 INJ, рег. ознака PN 023 NS, радне запремине мотора:  
1690, снага мотора: 59 кw, година производње: 2005, врста: путничко  ВОЗИЛО  У 
УПОТРЕБИ – ИСПРАВНО. 

2. SKODA, FELICIJA COMBI 1.9 D рег.ознака PN 009 AW радне запремине: 
11869 цм3, снага мотора: 47 кw, година производње :2000, врста: путничко 
ТРЕНУТНО, НЕ ИСПРАВНО ВОЗИЛО. 

 
УСЛОВИ ОТУЂЕЊА / ПРОДАЈЕ 

           Отуђење се спроводи у поступку јавног надметања, у складу са   
одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( ''Сл.гласник РС'', 
16/18) и Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и 
услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати 
непосредном погодбом ( ''Сл.гласник'',бр.53/12). 
 

          Почетне цене, по којој се предметна возила отуђују утврђене су 
ПОРЕЂЕЊЕМ  ТРЕНУТНЕ  ТРЖИШНЕ  ВРЕДНОСТИ и проценом стања возила 
одговарајуће фирме која се тиме  бави . 

- VAZ, LADA NIVA 1.7 INJ, рег.ознака PN 023 NS,  почетна цена – 150.000,оо 
динара 

- SKODA, FELICIJA COMBI 1.9 D рег.ознака PN 009 AW, почетна цена – 
12.000,оо динара. 

          Наведена возила се продају у виђеном стању и без права на рекламацију. 
 

          Заинтересована лица могу погледати возила од дана објављивања огласа,     
сваког радног дана од 8,30 до 12,30 часова у дворишту Црвеног крста Параћин, 
ул. Крагујевачка  4. 

http://www.sid.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:odluka-o-prodaji-vozila-110618&catid=25&Itemid=129
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          Трошкове пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и 
друге трошкове који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца. 
           Са уплатом депозита и подношењем понуда ( у затвореној коверти, са 
читко наведеним називом возила и износом понуде ) учестује се у поступку 
отуђења.  За свако возило се посебно уплаћује депозит и доставља понуда. 
Депозит се враћа свим лицима, са ниже понуђеним вредностима у односу на    
лица која су дала најповољнију цену. 
 

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 
         Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна        
лица, која до 20.јула  2018.године до 11,30 часова доставе уредне и потпуне 
понуде    са уплаћеним депозитом. За свако возило се подноси посебна пријава. 
          

         Уредна и потпуна пријава – понуда  треба да садржи : 
Све податке о подносиоцу пријаве: 

- за физичка лица : име и презиме, адресу, број личне карте и контакт 
телефон 

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, 
назив радње, извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије 
од 30 дана) и потврду о пореском идентификационом броју и контакт телефон, 

- за правна лица: назив и седиште, извод из регистара надлежног органа,    
( које не може бити старије од 30 дана) ), потврду о пореском идентифика-  
ционом броју, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца, оверено од 
стране надлежног органа и контакт телефон 

 

       Пријаве – понуде и уплата депозита се обавља на писарници Црвеног       
крста Параћин у затвореној и запечаћеној коверти, најкасније до 20. јула 
2018.године, до 11.30 часова, са назнаком на коверти: ''Не отварати - пријава    
за куповину покретних ствари-возила.'' На полеђини омота обавезно навести 
назив, адресу, број телефона, као и име особе за конаткт. 
 

ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 
 
          Поступак јавног надметања спровешће Комисија, дана 20.јула 2018. год.   
у 12,00 часова у просторијама Црвеног крста Праћин улица Крагујевачка бр. 4 
Комисија ће сачинити записник и утврдити предлог решења о отуђењу, те исто 
доставити секретару Црвеног крста Параћин на даљу правну процедуру. 
          Подносиоци неблаговремених,односно непотпуних пријава неће моћи да 
учествују у поступку јавног надметања. 
         Подносилац пријаве – понуде, мора бити присутан јавном надметању,          
тј. отварању коверти. Уколико не буде присутан, комисија ће сматрати да је   
исти одустао. 
           Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене 
купопродајне цене. 
             Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне 
најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац 
региструје и проглашава купцем ако почетну цену прихвати као купопродајну  
цену возила. 
             Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене ОДМАХ потписује 
изјаву о висини понуђене цене, коју је обавезан да уплати у року одређеном 
огласом. 
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              Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће комисија, а секретар 
Црвеног крста Параћин ће са лицем које је понудило најбољу понуду, закључити 
уговор о отуђењу најкасније до 23. јула 2018 године. 
 
              Рок плаћања купопродајне цене је 7 дана од дана потписивања уговора    
о отуђењу. Уколико лице са најповољнијом понудом, до 31. јула 2018 године,     
не изврши уплату, депозит му се не враћа, а поступак продаје понављам по истој 
процедури. 
 
              Исплата купопродајне цене врши се у динарима. 
 
             Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Црвеном крсту 
Параћин у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је Слободан Ђорђевић. 
 
             Оглас објавити ( видно ) на зиду зграде Црвеног крста Параћин, на сајту 
Црвеног крста Параћин и друштвеној мрежи – фејзбук страници Црвеног крста 
Параћин.  

  

ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН 

Дана: 03. 07.  2018. године 

  

 


