
 

Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила, именована Одлуком 

надзорног одбора ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ, бр. 01-6-6/2018-2 од 05.03.2018. 

године, на основу ст. 1. наведене Одлуке, члана 49. ст. 1. тачка 12. Статута предузећа, 

бр.01-6-17/2017-2 од 18.08.2017.године, као и чланова 26. и 33. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013…113/2017), објављује 

 

О Г Л А С 

О  ПРОДАЈИ  МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Предмет отуђења су моторна возила, прецизирана у Табели расходованих моторних 

возила (у даљем тексту: Табела). 

 

Табела садржи ближу идентификацију моторних возила, почетну цену истих и др. 

напомене и иста је саставни део овог огласа.  

Процена вредности предмета продаје, извршена је од стране Компаније „Дунав 

осигурање“ а.д.о. дирекције Панчево, записником о попису и процени покретних ствари. 

Продаја предметних возила врши се прикупљањем затворених писмених понуда.    

Право учешћа на јавном надметању, имају домаћа и страна правна и физичка лица. 

Физичка лица су у обавези да у прилогу понуде, доставе копију важеће личне карте, а 

правна лица и предузетници, одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, 

односно предузетника: 

 

- извод о упису у регистар АПР-а, односно у др. одговарајући регистар, не старији од 6 

(шест) месеци од дана објављивања огласа,  

 

- уговор о отварању и вођењу рачуна код банке; 

 

Покретне ствари на јавном надметању купују се у виђеном стању, исте су расходоване од 

стране Продавца, који не гарантује за исправност истих.   



Заинтересована лица могу разгледати предмет продаје сваког радног дана, у времену од  

08:00 – 14:00 часова, почев од наредног дана од дана објављивања огласа, уз претходну 

најаву на тел: 060/8435015. Контакт особа: Драган Дивљаковић. 

 

Уговор о купопродаји, биће закључен са понуђачем који понуди највишу цену, а која мора 

бити већа од почетне цене. Уколико више понуђача понуди исту цену, уз прихватање 

осталих услова из огласа, продавац задржава право избора најповољнијег понуђача. 

 

Трошкови који настану у вези са закључењем и реализацијом Уговора о купопродаји 

моторног возила, порез на пренос апсолутних права, као и др. трошкови који се односе на 

пренос власништва на возилу, падају на терет купца.   

Понуде се достављају непосредно или препорученом поштом, у затвореној коверти на 

адресу, ул. Стевана Немање бр. 26, Вршац, канцеларија бр.18 – Писарница Предузећа, са 

назнаком: „Понуда на оглас за купопродају моторног возила бр. _________ - не отварати“.   

 

На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице. 

Благовременим се сматрају само понуде које Предузећу стигну најкасније до 

13.04.2018.године, до 15:00 часова, без обзира на начин како су послате. 

Отварање понуда обавиће се јавно, дана 18.04.2018.године у 11:00 часова, у просторијама 

Предузећа у Вршцу, ул. Стевана Немање бр. 26, у Свечаној сали. 

 

Овлашћени представник понуђача, има право да приликом отварања понуда, изврши увид 

у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе све 

евентуалне примедбе на поступак отварања понуда. 

Избор најповољније понуде извршиће се у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања 

понуда, о чему ће понуђачи бити обавештени писаним путем. 

Уговор са изабраним понуђачем, закључиће се у року од  10 (десет) дана од дана избора 

најповољнијег понуђача. 

Оглас ће бити објављен дана 30.03.2018.године, у недељним листовима „Вршачка кула“, 

„Вршачке вести“, „Вечерње новости“, као и на званичном сајту Предузећа 

http://www.oktobar.co.rs/. 

 

 

У Вршцу, 

Дана 28.03.2018. године  

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                         Бојан Марјанов, дипл.правник  

http://www.oktobar.co.rs/

