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На основу одлуке Управног одбора  Центра за социјани рад ``Дунав`` у Инђији број 

55100-260/2019 од 22.10.2019.године Комисија за спровођење поступка отуђења службеног 

моторног возила Центра за социјални рад ``Дунав`` у Инђији објављује 

 

                                                   О  Г  Л  А  С 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА  

                                         СЛУЖБЕНОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА 

 

Предмет отуђења/продаје је покретна ствар у својини Центра за социјални рад ``Дунав`` у 

Инђији, службено моторно возило: 

 

- VOLKSWAGEN- модел 88 пс, регистарске ознаке: ИН-001-ИН, тип; хомологацијска 

ознака, боја ОМ бела, број шасије: WV2ZZZ70Z1X011028, број мотора: АЈТ050962,снага 

мотора.65, погонско гориво евро дизел, категорија;путничко возило, број места за 

седење :9, година производње: 2000-та. 

 

Услови отуђења/продаје 

 

Отуђење се спроводи у поступку јавног надметања. 

 

Службено моторно возило се отуђује  по почетној цени од  256.000, 00 динара. 

 

Возило се отуђује у виђеном стању и без права на рекламацију. 

 

Заинтересована лица могу погледати  возило од дана објављивања огласа, сваког радног дана 

од 8,00 до 14,00 часова у просторијама ЈКП`` Водовод и Канализација`` у Инђији , Војводе 

Степе 48. 

 

Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених писаних понуда а избор 

најповољније понуде извршиће се по критеријуму- највиша понуђена цена- између понуђача 

који доставе благовремене и потпуне понуде. Надметање ће се спроводити све док један од 

понуђача не понуди вишу цену.  

 

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара. 

 

За подношење пријава и учествовање у поступку надметања за отуђење возила није потребно 

положити депозит. 

 

Трошкови пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила , као и други трошкови који 

проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.  
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Услови пријављивања 

 

Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка лица, предузетници и правна лица, 

која до 7.11.2019.године до 11 часова доставе уредне и потпуне пријаве. 

 

Пријава треба да садржи све податке о подносиоцу: 

 

-За физичка лица име и презиме, адресу, број личне карте и контакт телефон 

 

-за предузетнике име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње, извод из 

регистра надлежног органа ( које не може бити старији од 30 дана) и потврду о пореском 

идентификационом броју као и број телефона, 

 

-за правна лица назив и седиште, извод из регистра надлежног органа, (који не може бити 

старији од 30 дана) потврда о пореском идентификационом броју, пуномоћје за лице које 

заступа подносиоца, оверено од стране надлежног органа и број телефона. 

 

Пријаве се достављају у пријемну канцеларију Центра за социјални рад ``Дунав`` у Инђији, 

Војводе Степе 42  у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком ``не отварати- пријава за 

куповину службеног моторног возила``. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, 

број телефона и факса понуђача, е-маил адресу као и име лица за контакт. 

Пријаве слати најкасније до 7.11.2019.године до 11.часова. 

 

Поступак јавног надметања и избор најповољније понуде 

 

Поступак јавног надметања спровешће Комисија за отуђење/продају службеног моторног 

возила  дана 7.11.2019.године у 12,00 часова у просторијама Центра за социјални рад ``Дунав`` 

у Инђији, Војводе Степе 42. 

 

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена 

и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем ако почетну 

цену прихвати као купопродајну цену возила. 

 

О одржаном јавном надметању води се записник који се доставља присутним учесницима по 

завршетку јавног надметања. 

 

Одлуку о избору најповољније понуђене цене донеће Комисија  за спровођење поступка 

отуђења/продаје службеног моторног возила а уговор ће закључити директор Центра за 

социјални рад. 

 

Рок плаћања купопродајне цене је 15 дана од дана потписивања уговора а исплата купопродајне 

цене се врши у динарима.  

 

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Центру за социјални рад ``Дунав`` у 

Инђији на телефон 022-560-526 од 8,00 до 14,00 часова, контакт лице је Гордана Мишковић, 

председник Комисије. 

 

Овај оглас ће се објавити на Огласној табли и на сајту Центра за социјални рад ``Дунав`` 

Инђија, као и на Сремској телевизији.  

 
                                                                              Комисија за спровођење поступка отуђења 

                                                                              службеног моторног возила 


