На основу Одлуке општинског већа општине Медвеђа, број 06-179/2016-III од 28. 04.
2016 године и члана 33. Закона о јавној својини ("Сл. Гласник РС бр. 72/2011, 88/2013 i
105/2014), Комисија за прибављање, располагање, коришћење и управљање стварима у јавној
својини општине Медвеђа, сходно Одлуци општинског већа број 06-179/2016-III од 12. априла
2016 године и Закључка број 06-507/2016-III od 20. Jula 2016 godine

Oбјављује

ОГЛАС О ПРОДАЈИ КОРИШЋЕНОГ ВОЗИЛА У СВОЈИНИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА ПУТЕМ
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
I

Ред.
Бр.

Марка и тип
возила

3.

OCTAVIA TDI
COM 4x4

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Врста
возила

Година
производње

Бр. рег.
таблица

путничко

2003

LE-030-VB

SKODA

Почетна цена у Износ депозита у
динарима
динарима

385.000,00

38.500,00

II ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ
ŠKODA OCTAVIA TDI COM 4x4
III

број шасије: TMBKG41U748737328;
облик каросерије: путничко возило;
година производње: 2003.година;
пређена километража: 415150 km ;
боја: 0M BELA;
број седишта: 5;
радни обим мотора:1896 cm3 ;
максимална снага: 66 kW ;
врста горива: EVRO DIZEL;
број мотора:AGR610596;
мењач: мануелни;

УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

Усмено јавно надметање одржаће се 05. август 2016 године с почетком у 10 часова у
Скупштинској сали општине Медвеђа , Улица Јабланичка број 48.
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IV ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ПРЕМА СЛЕДЕЋИМ ПРАВИЛИМА:
1. Возило ШКОДА ОКТАВИА се може разгледати 5 (пет) радних дана (понедељакпетак) од дана објављивања огласа, у периоду од 10,00 до 14,00 часова на паркин плацу испред
хотела Гејзер у Сијаринској Бањи.
2 . Усмено јавно надметање је надметање на коме учествују најмање два понуђача.
3. Критеријум за оцену понуда је највиша понуђена цена.
4. Ако се возило не прода на првом усменом јавном надметању, цена се снижава за 20%
и одређује се и заказује следеће јавно надметање у року од 8 (осам) дана од дана одржавања
првог усменог јавног надметања.
Ако се на друго оглашено усмено јавно надметање за продају коришћених возила, у
својини Скупштине општине Медвеђа, јави само један понуђач, возило се може продати том
понуђачу непосредном погодбом.
5. Право надметања имају правна и физичка лица која уплате депозит у висини 10% од
утврђене почетне цене вредности. Уплата депозита у износу од 10% од почетне вредности
возила врши се „на рачун депозита - Јавно надметање – продаја службених возила“, број рачуна
840-745151843-03, са позивом на одобрење 91-067
Учеснику који на јавној лицитацији понуди највишу цену, уплаћени депозит се
урачунава у купопродајну цену, док је разлику између депонованог износа и купопродајне цене
учесник дужан да уплати „на рачун примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
Општине“, 840-745151843-03, са позивом на одобрење 91-067, у складу са одредбама уговора о
купопродаји.
Учесницима у јавном надметању који не буду одређени као купци, враћа се уплаћени
депозит у року од 7 дана од дана завршетка јавног надметања. Повраћај депозита правним и
физичким лицима врши се на достављени рачун.
6. Доказ о извршеној уплати, као и број рачуна (за правна и физичка лица) на који ће се
извршити повраћај депозита, учесници су дужни доставити комисији на дан јавног надметања
од 8,00 до 9:30 часова.
7. Сви учесници у јавном надметању дужни су да попуне Пријаву и Изјаву за учешће на
јавном надметању (образац Пријаве и Изјаве за учешће на јавном надметању може се преузети у
оштини Медвеђа у канцеларији број 28). Физичка лица за куповину коришћених возила у
својини Скупштине
општине Медвеђа, са собом морају понети личну карту/пасош,
фотокопирани број текућег рачуна који поседују у банкама, доказ о извршеној уплати депозита,
а представници правних лица документацију потребну правном лицу (акт о регистрацији,
овлашћење правног лица за учешће на јавној продаји – јавном надметању).
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Пријава и Изјава за учешће на лицитацији подноси се на адресу: „Комисија за
спровођење поступка продаје коришћених возила у својини Скупштине општине Медвећа
путем јавног надметања“, опшина Медвеђа Јабланичка бр. 48, 16240 Медвеђа, са назнаком
„ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕЊЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ – НЕ ОТВАРАТИ“.
8. Предмет продаје доделиће се оном учеснику у јавном надметању који понуди највишу
цену. Трошкове ПДВ-а, трошкове преноса власништва као и трошкове транспорта и слично
сноси купац.
Возила се продају по принципу ВИЂЕНО – КУПЉЕНО и неће се примати никаква
рекламација која се односи на исправност, комплетност и техничке карактеристике возила.
9. На поступак и одлуку Комисије учесник може поднети приговор за конкретно возило
на самом усменом јавном надметању. Комисија за спровођење поступка продаје коришћених
возила у својини Скупштине општине Медвеђа, путем јавног надметања одмах разматра
приговор и доноси коначну одлуку.
10. Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року
од 5 (пет) дана од дана потписивања записника о резултатима јавне лицитације.
Купљена возила купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, у року од 5
дана од дана потписивања купопродајног уговора.
Купац који не плати продајну цену у означеном року, губи право на повраћај депозита, а
возило се поново излаже продаји.

V ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.
Јавни позив за продају возила путем поступка јавног надметања објавиће се:
1. на службеној wеб страници Општине Медвеђа www.medvedja.org.rs,
2. на огласној табли у збради општине Медвеђа;
За све додатне информације контакт особа је: Горан Петровић, број телефона: 064/865-41-75.

У Медвеђа, . 28. Јула 2016 године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Дипл. правник Горан Петровић
______________________________________
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