
 
 

 
ЈАВНИ ОГЛАС 

за спровођење поступка отуђења возила 
 
 
 

1. Расписује се јавни оглас за спровођење поступка отуђења возила чији је титулар 
својине Општинска управа општине Велика Плана. 

Поступак из става 1. ове тачке спровешће се путем јавног надметања. 
 

2. Поступак из тачке 1. овог решења спровешће се у две партије и то: 
ПАРТИЈА 1: отуђење неисправног моторног путничког возила марке: ŠKODA модел: FABIA 
1.2 AMBIENTE, регистарских ознака VP005CJ, број шасије: TMBBA45J093115501, број 
мотора: BBM078375, запремина мотора: 1198 cm³, снага мотора: 44 kw, погонско гориво: 
бензин, година производње: 2008. ; 
ПАРТИЈА 2: отуђење хаварисаног непотпуног и у деловима моторног путничког возила марке: 
ŠKODA модел: FABIA 1.2 AMBIENTE, неподобног за даљу експлоатацију у саобраћају, које 
возило је одјављено. 
 

3. Поступак из става 1. овог огласа спровешће Комисија за отуђење возила образована 
решењем општинског већа општине Велика Плана број 02-112/2021-II од 31.03. 2021. године. 

 
4. Јавно надметање ће се одржати дана 22.04.2021. године у сали за састанке на првом 

спрату зграде Општинске управе општине Велика Плана у Великој Плани, улица Милоша 
Великог број 30 и то: 
за ПАРТИЈУ 1 у 11.00 часова; 
за ПАРТИЈУ 2 у 11.30 часова. 

 
5. Моторна путничка возила из ПАРТИЈЕ 1 и ПАРТИЈЕ 2 се отуђују у виђеном стању и 

купац се не може касније позивате на физичке недостатке истих. 
 
6. Возила која се отуђују налазе се на паркингу Општинске управе општине Велика Плана 

у  Великој Плани, а сва заинтересована лица могу се упознати са стањем возила из тачке 2. 
овог решења сваким радним даном трајања огласа, од 10.00 до 13.00 часова. 

За наведено из става 1. ове тачке обратити се службеном лицу Општинске управе 
општине Велика Плана, Драгану Чолаковићу, на телефон 0628080806, сваког радног дана 
трајања огласа у времену од 10.00 до 13.00 часова. 
 

7. Почетна цена за отуђење возила из тачке 2. овог решења утврђена је на основу Одлуке 
општинског већа о утврђивању почетне цене ради отуђења возила, донете у складу са актом 
Комисије за процену возила од 02.03.2021. године и износи: 
за возило из ПАРТИЈЕ 1: 50.000,00 динара (и словима: педесетхиљададинара 00/100); 
за возило из ПАРТИЈЕ 2: 12.000,00 динара (и словима: дванаестхиљададинара 00/100). 

Лицитациони корак износи: 
за возило из ПАРТИЈЕ 1: 5.000,00 динара (и словима: петхиљададинара 00/100); 
за возило из ПАРТИЈЕ 2: 1.000,00 динара (и словима: хиљадудинара 00/100). 

Депозит за учествовање на јавном надметању износи: 
за возило из ПАРТИЈЕ 1: 10.000,00 динара (и словима: десетхиљададинара 00/100); 
за возило из ПАРТИЈЕ 2: 2.400,00 динара (и словима: двехиљадечетристодинара 00/100). 
 

8. Депозит се уплаћује на депозитни подрачун општине Велика Плана бр. 840-1087804-87, 
са позивом на број 62 109, по моделу 97, са назначеном сврхом уплате „Депозит за јавно 
надметање за отуђење возила за ПАРТИЈУ__ (навести број партије)“ 



 Учесницима који нису успели на јавном надметању,  депозит се враћа у року од 3 дана 
по завршетку поступка по огласу. Учесник јавног надметања коме се враћа уплаћени депозит,  
је дужан да Комисији достави број банковног рачуна на које се може извршити уплата на име 
повраћаја уплаћеног депозита, а који рачун мора да гласи на име тог учесника.  
 Учеснику који је успео у јавном надметању, износ положеног депозита се урачунава у 
цену по којој се возило отуђује. 

Подносилац пријаве који не прихвати почетну цену, или као најповољнији понуђач не 
закључи уговор о отуђењу, губи право на враћање депозита. 

 
9. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања подносе се Комисији за спровођење 

поступка отуђења возила на адресу: 11320 Велика Плана, улица Милоша Великог број 30. 
Пријаве за учешће у поступку јавног надметања се подносе у затвореним ковертама, 

поштом или лично на писарницу Општинске управе општине Велика Плана, на адресу из става 
1. ове тачке, са видљивом назнаком: „Пријава за учешће на јавном надметању за отуђење 
возила – ПАРТИЈА _(навести број партије)“. 

Уколико једно лице подноси пријаву за учествовање на јавном надметању за обе 
партије, потребно је да за сваку партију поднесе засебну пријаву 

 
10. Рок за подношење пријаве за учешће у поступку јавног надметања је 8 (словима: oсaм) 

дана од дана објављивања огласа, при чему се дан објављивања огласа не урачунава у рок за 
подношење пријаве. 

Благовременим ће се сматрати оне пријаве које буду предате на писарници Општинске 
управе Велика Плана, закључно са даном 19.04.2021. године до 15:00 часова или послате 
препоручено поштом закључно са 19.04.2021. године. 
 Пријава обавезно мора да садржи: 
 - доказ о уплати депозита; 
            - уредно попуњен образац пријаве за јавно надметање, који се добија на писарници 
Општинске управе општине Велика Плана или у канцеларији број 50 на другом спрату зграде 
општинске управе општине Велика Плана 
 - за физичка лица још и: фотокопијu важеће личне карте, односно очитана важећа 
лична карта уколико је иста са чипом; 
 -за предузетнике још и: фотокопију важеће личне карте предузетника, односно очитану 
важећу личну карту уколико је иста са чипом, фотокопију решења о упису радње у регистар 
код надлежног органа, извод из АПР-а (доказ да је предузетничка радња актива); 
 -за правна лица још и: фотокопију решења о упису правног лица у регистар код 
надлежног органа, извод из АПР-а (доказ да је правно лице активно);  

 -пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. 
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступку 

јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују. 

11. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене цене. 
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исту цену, Комисија ће извршити избор 

најповољнијег понуђача применом критеријума  предности понуђача који је први поднео 
пријаву за учествовање на јавном надметању. 

 
12. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне 

пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и 
проглашава купцем, ако прихвати почетну цене по којој се возило може отуђити. 

13.  По спроведеном поступку јавног надметања, Комисија доставља образложен предлог 
одлуке о отуђењу возила Општинском већу општине Велика Плана, који доноси коначну 
одлуку о отуђењу возила из тачке 2. овог огласа. 

Одлука из става 1. ове тачке доставља се свим учесницима јавног надметања. 
 



14. Сваки учесник у поступку јавног надметања који сматра да су повређена његова права, 
може изјавити приговор председнику Општинског већа општине Велика Плана у року од 3 
(три) дана од дана пријема одлуке из тачке 13. огласа. 

 
15. Лице коме се возило отуђује је дужно да у року од 8 дана од дана правноснажности 

одлуке из тачке 13. овог огласа уплати разлику између износа излицитиране цене отуђења и 
износа уплаћеног депозита на рачун општине Велика Плана број 840-812151843-08, по моделу 
97, са позивом на број 62-109, уз назначену сврху уплате „Уплата за отуђење возила“. 

Ако лице коме се возило отуђује не поступи у складу са ставом 1. ове тачке, сматраће се да 
је одустао од закључења уговора.  

 
16. На основу коначне одлуке о отуђењу возила, а након исплате целокупног износа цене, 

начелник Општинске управе општине Велика Плана закључује уговор са најповољнијим 
понуђачем коме се возило отуђује. 

Најповољнији понуђач дужан је да закључи уговор о отуђењу возила у року и термину 
одређеном у позиву продавца за закључење уговора. 

Сви евентуални трошкови настали поводом овере уговора о отуђењу возила пред јавним 
бележником, као и порез на пренос апсолутних права власништва над половним моторним 
возилом, падају на терет купца. 

 
17. Овај оглас биће објављен на огласној табли Општинске управе општине Велика Плана, 

као и на страни званичне интернет  презентације Општине Велика Плана, почев од 02.04.2021. 
године до 19.04.2021. године.. 
 
 
 
 
Број: 011-24/2021-II 
У Великој Плани, дана: 02.04.2021. године 
 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА 

 
 
 
                                                                                                     
 
                                                                                                      
 


