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                   Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари-возила из јавне својине Општине 

Бачки Петровац, на основу члана 2. Решења Општинског већа о покретању поступка отуђења покретне 

ствари – возила из јавне својине Општине Бачки Петровац бр. 016-4/16-2019 од 11.02.2019. године, дана 

25.04.2019. године расписује 

 

О Г Л А С 
за отуђење покретне ствари –возила из јавне својине Општине Бачки Петровац 

у поступку јавног надметања – лицитације 
 

Расписује се Оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине Општине Бачки Петровац у 

поступку јавног надметања – лицитације, за следећа возила:  

 

1) путничко возило марке ŠKODA FABIA COMFORT 1.4 у возном стању, 0Д сива, брoj 

шасије: TMBHD46Y774018512, брoj мотора: BBZ157047, запремина мотора: 1390, 

безоловни бензин, година производње: 2006, датум прве регистрације: 

18.07.2006.године, за коју је истекла саобраћајна дозвола 11.07.2018.године. 
 
ПОЧЕТНА ЦЕНА: 1.472,00 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем 

званичном курсу НБС; 

 
2) путничко возило марке FIAT PUNTO 1.3 MJT у возном стању, 0М бела, брoj шасије: 

ZFA18800001005470, брoj мотора: 188A90001957442, запремина мотора: 1248, евро 

дизел, година производње: 2007, датум прве регистрације: 14.02.2013.године. 
 
ПОЧЕТНА ЦЕНА: 960,00 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем 

званичном курсу НБС; 
 

 
3) путничко возило марке ZASTAVA KORAL IN 1.1, у возном стању, 0М бела, брoj шасије: 

VX1145A0001112721, брoj мотора: 128A0641623394, запремина мотора: 1116, 

безоловни бензин, година производње: 2008, датум прве регистрације: 

25.02.2008.године, за коју је истекла саобраћајна дозвола 22.03.2018.године. 
 
ПОЧЕТНА ЦЕНА: 640,00 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем 

званичном курсу НБС. 



 
Услови отуђења: Возило се продаје у виђеном стању, а купац преузима купљену ствар о сопственом 

трошку.  
Подаци о предмету отуђења: Преглед возила, наведена под редним бр.1. и 2. може се извршити на 

паркингу Општинске управе општине Бачки Петровац, у ул.Коларова бр.6, док се преглед возила 

наведеног под редним бр.3 може извршити у Туристичкој организацији Општине Бачки Петровац, ул. 

Максима Горког бр.17 сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова а више информација се могу добити 

у Општинској управи Општине Бачки Петровац, у Бачком Петровцу, ул. Коларова бр.6. Контакт особа: 

Ивета Анна Илић, телефон:  021/780-378.  
 

Цена: Понуђени износ цене за отуђење возила мора бити већи од почетног износа из огласа. 

Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 50 евра у динарској противвредности. Плаћање 

се врши одједном, непосредно након потписивања купопродајног уговора.  

 

Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: након спроведеног поступка јавног надметања-

лицитације, возило се продаје учеснику лицитације који је понудио највишу цену.  

 
Учесници: Учесници у поступку јавног надметања могу бити правна и физичка лица.  
 
Подношење пријаве: Пријаве за учешће у поступку јавног надметања - лицитације се подносе на 

посебном обрасцу који се предаје Комисији на дан одржавања поступка јавног надметања, непосредно 

пре одржавања поступка. Када се једном почне са јавним надметањем, нове пријаве се неће примати. 

Образац пријаве се може преузети у писарници Општинске управе Општине Бачки Петровац, или скинути 

са званичне интернет презентације Општине Бачки Петровац. 

 

Пријава за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи: 
- за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ и адресу становања 

- за правна лица: пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис овлашћеног лица и печат. 

 

Уз пријаву за учешће у поступку јавног надметања се подноси: 
- за физичка лица фотокопија личне карте, 

- за правна лица решење о упису у одговарајући регистар привредних субјеката,  

- уредно овлашћење за заступање (по потреби). 

 

Полагање депозита: За учешће у поступку јавног надметања-лицитације утврђује се депозит у износу од 

10 % од износа почетне цене, односно, који се уплаћује непосредно пре учествовања у јавном надметању. 

 
Одржавање поступка: Јавно надметање – лицитација ће се спровести  07.05.2019.године , у малој сали 

зграде Општине Бачки Петровац, Коларова 6, Бачки Петровац, са почетком у  12:00  часова. Поступак 

јавног надметања сматра се успелим ако је у поступку учествовао најмање један учесник. 

 
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања - лицитације: 
Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење покретне ствари задржава се 

уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у 

поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити истог дана након 

спроведеног поступка. Учесник у поступку који не уплати купопродајну цену на дан потписивања 

купопродајног уговора, губи право на повраћај уплаћеног депозита. 

 



Објављивање огласа: Оглас ће се објавити дана 25.04.2019.године на огласним таблама Општине Бачки 

Петровац и месних заједница, као и на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац. 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ    
   Ана Врбовска, мастер ек. 

 


