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На основу члана 33 став 2 Закона о јавној својини ( Сл гласник РС бр 72/2011,88/2013,105/2015) и у 

складу са Одлуком Управног одбора МНРО „Плава птица“ о отуђењу основног средства директор 

Удружења МНРО „Плава птица“ Кула објављује :  

Оглас о отуђењу путничког комби возила из својине Удружења за помоћ МРНО 

„Плава птица“ јавним надметањем  

1. Предмет начин отуђења и почетна цена  

-Отуђује се путничко комби возило за 8 путника не укључујући седиште возача које је у својини 

Удружења за помоћ МНРО „Плава птица“ Кула  и то:  

Марка  Тип погонск
о 
гориво  

година 
производње 

број 
седишта  

запрем.
/ снага  

број шасије  najv 
dozvolj
masa 

CITROEN Jumper disel 2008 9 2198 VF7YABMRA11408434 3000 

 

-Возило се отуђује у возном стању.  Напред наведено возило се продаје у виђеном стању, без 

права купца на накнадне рекламације.  

-Возило се отуђује по тржишним условима. Почетна цена возила је одређена на  700.000,00 

динара.  

2. Власник возила је: Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ Кула, по саобраћајној дозволи 

МНРО „Плава птица“ Кула, SО 085-CF 

  

3. Висина и начин полагања депозита: 

-Депозит за учешће у лицитацији се утврђује у износу од 10 % од почетне цене возила, и уплаћује 

се у готовом новцу у износу од  70.000,00 динара, непосредно пре лицитације, у просторијама у 

којима се одржава лицитација или на текући рачун број 355-1019982-47 најкасније дан пре почетка 

лицитације.  

-Депозит лицу које је излицитирало возило, урачунава се у цену возила, а лицу које није 

излицитирало возило,а уплатило је депозит, исти се враћа одмах након окончане лицитације.  

           

 

 

 



 

 

4. Услови пријављивања: 

-Учесници у поступку јавног надметања могу бити правна и физичка лица која уплате депозит из  

тачке 3 овог огласа.  

  5.  Место одржавања поступка јавног надметања (лицитације)  
Јавно надметање ће се одржати дана  13 АПРИЛА 2018 године у 12:00 часова у просторијама 
Удружења МНРО „Плава птица“ , у сали на првом спрату, адреса Кула, Лењинова 17  
 
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају присуства само једног  заинтересованог 
понуђача, ако почетну цену из тачке 1 овог огласа прихвати као купопродајну цену, с тим да 
уколико не прихвати купопродајну, губи право на враћање депозита.  
 
 6.  Критеријум за избор најповољнијег понуђача:  
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина купопродајне цене.  
Лицитациони корак износи 10.000,00 динара, за возило из тачке 1 овог огласа.  
Коначна купопродајна цена биће утврђена након спроведеног поступка јавног надметања. 
Поступак за продају возила јавним надметањем спроводи Комисија за спровођење поступка 
лицитације, именована Решењем директора. 
О току поступка Комисија води записник и по окончаном поступку јавног надметања, утврђује 
предлог за избор најповољнијег понуђача.  
Учеснику у поступку који је излицитирао возило задржава се уплаћени депозит до потписивања 
уговора, односно до уплате купопродајне цене у предвиђеном року.  
Уколико лице из претходног става не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у 
предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.  
 
7. Закључивање уговора : 
Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ на страни продавца закључује Уговор о отуђењу возила у 
својини Удружења, са учесником у поступку лицитације, који је понудио највиши износ 
купопродајне цене.  
Трошкове у вези са закључењем уговора, порезом на пренос апсолутних права, као и свим другим 
јавним дажбинама, сноси купац возила.  
 
8. Уплата купопродајне цене : 
Уплата купопродајне цене врши се у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора, у 
динарима, а све према закљученом купопродајном уговору.  
 
9. Место и време разгледања возила : 
Возило које је предмет продаје налази се на паркингу поред зграде Удружења МНРО „Плава 
птица“ Кула, адреса Лењинова 17 . Возило се може разгледати за време трајања огласа радним 
данима у трајању од 9-13 часова. 
Сва ближа обавештења у вези са продајом возила могу се добити у Удружењу   МНРО „Плава 
птица“ Кула , тел број 025/724-177 контакт особа Александра Вранић. секретар,  
 

10. Оглас ће се објавити на огласној табли Удружења МНРО „Плава птица“ и на сајту Удружења 

као и путем медија  Радио Q  , с тим да рок огласа тече од првог дана објављивања на радио Q. 

 ДИРЕКТОР  

Марко Кошутић , дипл.дефектолог  


