
  

На основу члана 26. став 1.  тачка 4. члана 27. став 10. и члана 33. став 2.  Закона о Јавној својини 
(“Службени гласник РС", бр. 72/2011 и 88/2013), члана 15. став 1. тачка 26. Статута  општине Бабушница 
(„Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013), члана 19. и 
члана 34. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине 
Бабушница ( „Скупштински преглед општине Бабушница“, број 2/2014), а у складу са Закључком Скупштине 
општине Бабушница, број 404-59/2013-2 од 28.11.2013.године ( „Скупштински преглед општине 
Бабушница“, број 15/2013) и Решењем   Скупштине општине Бабушница, број 02-18/2014-2 од 16.05.2014. 
године  ( „Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2014), општина Бабушница објављује: 

 

О Г Л А С  

о продаји возила путем усменог јавног надметања 

 

  Одређује се прво усмено јавно надметање за продају путничких аутомобила        
- марке Мазда, 1798 кубика, снаге мотора 88 киловата, нерегистрован 
- марке Мицубиши, 1597 кубика, снаге мотора 76 киловата, нерегистрован 

 
  Усмено јавно надметање одржаће се 16. јуна 2014. године са почетком у 11.00 часова у сали 
3 на другом спрату зграде општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1. 
 
 Лицитација се одржава према следећим правилима : 
 

1. Аутомобили се могу разгледати сваког радног дана у периоду од 09.30 до 13.30 на адреси 
општина Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница, уз претходну најаву на 
телефон 010 385 191 локал 143. 

2. Процену вредности аутомобила је извршило Министарство финансија, Пореска управа , 
експозитура Бабушница према Каталогу Ауто Мото Савеза Србије и то: 
- За аутомобил први „ МAZDA 6 SP 1.8 I TE“  1798 кубика, снаге мотора 88 киловата, година 

производње 2010. процењена каталошка вредност је 1.274.607 динара, словима: један 
милион двеста седамдесет четири хиљаде шесто седам динара ( Записник о процени 
вредности употребљаваног возила број 404-1/14 од 20.03.2014. године ) 

- За аутомобил други „ MITSUBISHI CARISMA 1.6 HB SPORT“  1597 кубика, снаге мотора 
76 киловата, година производње 2002. процењена каталошка вредност је 353.681 динара , 
словима : триста педесет једна хиљада шесто осмдесет један динар ( Записник о процени 
вредности употребљаваног возила број 404-1/14 од 20.03.2014. године ) 

3. Усмено јавно надметање је надметање на коме учествују бар два понуђача. Ако се на оглашено 
усмено јавно надметање за продају аутомобила јави само један пониђач ,  возило се може 
продати том понуђачу непосредном погодбом. 
Лицитациони корак за оба аутомобила на усменом јавном надметању биће пет хиљада динара. 

4. На првом усменом јавном надметању, као и у случају продаје непосредном погодбом, возило се 
не може продати по цени нижој од 60% од процењене вредности, односно возило „ МAZDA 6 SP 
1.8 I TE“  се не може продати испод 764.765 динара, односно возило „ MITSUBISHI CARISMA 
1.6 HB SPORT“   се не може продати по цени нижој од 212.209 динара. 

5. Ако се возило не прода на првом усменом јавном надметању, односно непосредном погодбом, 
закључком се одређује и заказује друго, у року од осам дана од дана одржавања првог јавног 
надметања. 

6. Ако покретна ствар не буде продата ни на другом усменом јавном надметању у року од три 
месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје путем усменог јавног надметања, 



Комисија ће констатовати да продаја није успела и донеће закључак да се наставља са продајом 
непосредном погодбом, а продајна цена је предмет договора са купцем. 
 
Продаја ствари путем непосредне погодбе понавља се све до продаје покретне ствари. 
 

7. Право учешћа имају правна и физичка лица и предузетници која уплате депозит у висини 10%  
од утврђене почетне цене вредности возила.  Уплата депозита врши се на рачун бр. 840-
745151843-03, прималац Општина Бабушница, са позивом на број 97  80 006, сврха уплате  
„депозит за учешће на лицитацији за аутомобил __________________ ( уписати за који од 
понуђених )“. Доказ о уплати без наведених података неће се прихватити. 

 
Ред. 
Бр.  Марка и тип возила  Врста 

возила  
Година 
производње  

Позив на 
број  

Почетна цена у 
динарима  

Износ депозита у 
динарима  

1.  МAZDA 6 SP 1.8 I TE путничко  2010. 80-006 1.274.607,00 127.461,00 

2. MITSUBISHI CARISMA 
1.6 HB SPORT путничко 2002 80-006 353.681,00 35.368,00 

 
Уплаћени депозит се урачунава  при  уплати  остварене цене. 
 

8. Доказ о извршеној уплати као и број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, учесници 
су дужни доставити комисији на дан лицитације у периоду од 10 до 11 часова. 

9. Продаја се врши у складу са чланом 9. Закона о порезу на додатну вредност. Трошкове преноса 
возила и овере уговора сноси купац. 

10. Возила се продају по принципу ВИЂЕНО-КУПЉЕНО и неће се примати никакве рекламације 
које се односе на исправност, комплетност и техничке карактеристике возила. На поступак и 
одлуку Комисије учесник може поднети приговор за конкретно возило на самом усменом јавном 
надметању. Комисија одмах разматра приговор и доноси коначну одлуку. 

11. Купац је дужан да уплати целокупни износ продајне цене ( умањен за износ уплаћеног депозита) 
у року од 8 дана од дана остварене продаје. Купац који не плати продајну цену у означеном року 
губи право на повраћај депозита а возило се поново излаже продаји. 

12. Учесницима који нису купили возило  уплаћени депозит се враћа , у року од 15 дана од дана 
закључења поступка јавне продаје , на достављене рачуне. 

13. Оглашавање продаје ствари врши се на огласној табли општине Бабушница ,  у дневном листу  
„Данас „ од 31.05.2014. године као и на интернет страни општине Бабушница, www.babusnica.rs,  
где се поред огласа могу наћи и фотографије предметних возила. 

14. Лице за контакт : Милан Јовановић телефон 010 385 112 локал 143 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
           Саша Стаменковић 

 
 
 
 
 
 
 
 


