
 
 

ОГЛАС  
о отуђењу путничког возила из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, јавним 

надметањем  
 
 

1. Предмет, начин отуђења и почетна цена: 

Из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, јавним надметањем, отуђујe се  путничко 
возило, чији носилац права коришћења јесте Едукативни  центар за обуке у професионалним и 
радним вештинама, Нови Сад. 

 
Подаци о возилу: 
Марка: FIAT EVO 1.2, Боја: 7D сива метализирана, број шасије: ZFA19900001835985, број 
мотора:169А40006638827, запремина мотора: 1242 cm3, снага мотора: 51кw, година 
производње:2011., погонско гориво: бензин, гас, регистарска ознака: NS 177-LJ,возило је у 
возном стању. 
Возило се отуђује по почетној цени од 325.676,00 динара. 

Возило се отуђује по тржишним условима, након спроведеног поступка јавног надметања у 
постојећем – „виђеном” стању, без права купца на накнадне рекламације. 
 
2. Висина и начин полагања депозита: 
Депозит за учешће у поступку отуђења возила утврђује се у износу од 5 % од почетне цене возила 
из тачке 1. овог огласа. 

Депозит се уплаћује на рачун: 
Број рачуна: 840 – 630804 - 89  
Назив рачуна: Буџет АП Војводине – средства депозита 
Модел: 97 
Позив на број: 690357181213101 

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању јесте 30 радних 
дана, од дана јавног надметања.  
 
3. Услови пријављивања: 

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

тачке 2. овог огласа и која испуњавају услове огласа. 

 

4. Обавезан садржај пријаве и исправе које је потребно доставити уз пријаву: 

Пријава за јавно надметање – с потребном документацијом – подноси се лично, на Писарници 
Едукативног центра или поштом, у затвореној коверти, с видљивом назнаком на који оглас се 
односи и ко је подносилац пријаве, најкасније до 14 часова, 09.09.2019. године, на адресу: 

Едукативни  центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, 

Индустријска бр.3 

Образац пријаве за учешће на јавном надметању, с прилозима, објављен је на интернет 
презентацији Едукативног центра, www.centar.еdu.rs. 
 

Пријава мора да садржи: 

 за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствен матични број 

грађана, број телефона; пријава мора бити потписана; 

http://www.centar.еdu.rs/


 за предузетнике и правна лица: назив, седиште, број телефона, потпис овлашћеног 

лица. 

 

Уз пријаву предузетника и правног лица, прилаже се извод из регистра привредних 

субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју. 

 

Учесник уз пријаву мора да достави назив своје пословне банке и број рачуна на који се 

може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији. 

 

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све 

исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом 

или ако су подаци супротни онима који су прописани у објављеном огласу. 

 

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, 

сматраће се да је одустао од пријаве. 

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве не могу да учествују у поступку 

јавног надметања. 

Неблаговремена, односно непотпуна пријава се одбацује. 

 

5. Место и време одржавања поступка јавног надметања: 

 

Јавно надметање ће се одржати 10.09.2019. године, у 11 часова, у згради, Едукативног 
центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, Индустријска бр.3. 
 

Уколико учесника јавног надметања заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора 
бити специјално и оверено код јавног бележника. Образац пуномоћи објављен је на 
интернет презентацији Едукативног центра за обуке у професионалним и радним 
вештинама www.centar.еdu.rs., као прилог уз образац пријаве из тачке 4. овог огласа. 
 
Поступак јавног надметања спровешће се и ако пристигне најмање једна благовремена и 
потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну 
цену из тачке 1. овог огласа прихвати као купопродајну цену, с тим што – уколико не 
прихвати купопродајуну цену – губи право на враћање депозита. 
 

6. Критеријум за избор најповољнијег понуђача: 

 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте висина понуђене купопродајне 

цене. 

Лицитациони корак износи 5.000,00 динара за возило из тачке 1. овог огласа . 

Коначна купопродајна цена возила биће утврђена након спроведеног поступка јавног 

надметања. 

Поступак отуђења возила јавним надметањем спроводи Комисија за спровођење поступка 

отуђења путничког возила у јавној својини Аутономне покрајине Војводине јавним 

надметањем (у даљем тексту:Комисија).  

 

О току поступка Комисија води записник и по окончаном поступку јавног надметања, 

утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача. 

http://www.centar.еdu.rs/


 

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене 

цене, коју је дужан да уплати у року утврђеним у тачки 8. овог огласа. 

 

Учеснику у поступку који је понудио највиши износ купопродајне цене задржава се 

уплаћени депозит до потписивања уговора, односно до уплате купопродајне цене у 

предвиђеном року. 

Уколико учесник из става 4. ове тачке не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у 

предвиђеном року, губи право на повраћај депозита. 

 

7. Уплата купопродајне цене: 

Купопродајна цена уплаћује се у року од 10 дана од дана закључења уговора. 

Примања по основу отуђења из тачке 1. овог огласа уплаћују се у буџет Аутономне покрајине 

Војводине, на уплатни рачун са следећим подацима: 

 

Назив рачуна: Примања  од  продаје  покретних  ствари  у  корист  нивоа  АП  Војводина 

Број рачуна: 840 – 812131843 - 62,Модел: 97, Позив на број: 16581808470100 

 

8. Место и време увида у документацију и разгледања путничког возила које је предмет 

отуђења 

Путничко возило које је предмет отуђења налази се у Едукативном центру у Новом Саду, у 

улици Индустријска бр. 3. и може се разгледати као и извршити увид у документацију возила 

радним данима у периоду од 10,00 до 12,00 часова, до дана одржавања јавног надметања. 

Сва детаљнија обавештења и информације у вези с поступком отуђења могу се добити у 
Едукативном центру Нови Сад, у Улици Индустријска бр. 3, или путем телефона: 021/494-
338(контакт особа  Никола Рајачић) 
 
 

 


