
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  
БРОЈ: 06-38/2018-261 
  
 
 

Комисија за спровођење поступка усменог јавног надметања-лицитације за продају службених 
аутомобила чији је власник Градска општина Барјево, који су оштећени у поплави која се догодила 29.јуна 
2018.године, у Барајеву,  на основу Закључка Већа Градске општине Барјево  бр. 06-38/2018-261 од 
28.септембра 2018 године.                 

 
 

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС 
за подношење пријава за  усмено  јавно надметање 

за продају службених аутомобила   
  

 
1.Предмет  продаје су службени аутомобили који су оштећени у поплави која се догодила у Барајеву 29.јуна 
2018.године : 
 
-Аутомобил под редним бр.1. „Škoda Octavia А7“, број шасије TMBAJ6NE750121537, намена: лимузина, 
година производње 2017, снага мотора 110,00 kw, запремина мотора 1968 ccm3,боја црна металик. Почетна 
цена : 1.246.243,00 динара  (милондвестотинечедрдесетшестхиљададвестотинечетрдесеттридинара ). Износ 

депозита: 10% од почетне цене, односно 124.624,00.динара (стодвадсетчетрихиљаде 

шестотинадвадесетчетиридинара).                                         
Возило се може разгледати у период од  10:00   до 15:00 часова    сваког радног  дана од дана објављивања 
огласа до дана одржавања надметања, на локацији Ул. Мике Ћурчића 43. Барајево.  
-Аутомобил под редним бр.2. „Fiat punto grande RST 1,2 AC“, број шасије ZFA19900001524122, намена: 
лимузина,  година производње 2009, снага мотора 48,00 kw, запремина мотора 1242ccm3м, боја 9м црна  
металик. Почетна цена 60.000,00 (шесдесетхиљададинара).  Износ депозита : 10% од почетне цене, односно 
6.000,00.динара (шестхиљададинара)               
 Возило се може разгледати у период од  10:00   до 15:00 часова    сваког дана од дана објављивања огласа до 
дана одржавања надметања, на локацији Ул. Мике Ћурчића 43. Барајево.  
-Аутомобил под редним бр.3. „Fiat punto grande RST 1,2 ACTIVE 5 P“, број шасије ZFA19900001530484, 
намена: лимузина,  година производње 2009, снага мотора 48,00 kw, запремина мотора 1242 ccm3 , боја 7 F 
сива металик. Почетна цена 60.000,00 (шесдесетхиљададинара), износ депозита: 10% од почетне цене 
односно 6.000,00.динара (шестхиљададинара).               
Возило се може разгледати у период од 10:00 до 15:00 часова, сваког дана од дана објављивања огласа до 
дана одржавања надметања, на локацији Ул. Мике Ћурчића 43. Барајево.  
 
2 Аутомобили се продају путем усменог јавног надметања у виђеном стању.   
3.Право учешћа имају физичка и правна лица која  до 29.10. 2018.године до 9:00 часова, доставе уредне 
пријаве . 
4.Уредна пријава треба да садржи : 
-    редни број аутомобила из огласа за коју се подносилац пријављује 
 - за правна лица: назив и седиште правног лица, копија решења о упису у регистар привредних субјеката, 
пуномоћје лица које заступа подносиоца пријаве уколико подносилац неће бити присутан, доказ о уплати 
депозита  
- за физичка лица : име презиме,  фотокопија личне карте, пуномоћје лица које заступа подносиоца пријаве 
уколико подносилац неће бити присутан, доказ о уплати депозита  
5. Депозит у износу од 10% од почетне цене уплаћује се на депозитни рачун „Градска општина Барјево-
општинска Управа-посебан депозитни рачун“ бр. 840-1154804-71. Износ депозита урачунаће се у износ цене 
учеснику који понуди највишу цену, а осталим учесницима у  поступка се враћа. Потребно је у пријави 
назначити број текућег рачуна и име пословне банке учесника поступка у циљу повраћаја уплаћеног депозита. 
Учесник у поступку јавног надметања, који је понудио највишу цену, дужан је да потпише изјаву са назнаком   
износа који је излицитирао и да у року од 8 дана од дана јавног надметања уплати износ који представља 
разлику излицитираног износа и уплаћеног депозита.     



 
 
6. Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком ''ПРИЈАВА ЗА УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА 

АУТОМОБИЛ ПОД РЕДНИМ БР_______ -  НЕ ОТВАРАЈ'', поштом или  лично на писарници Управе Градске 
општине Барајево, Светосавска 2, 11460 Барајево.   

7. Јавно надметање ће се  одржати 29.10.2018.године у 12:00 часова у Малој сали Градске општине Барајево 
8. Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве без свих предвиђених података или са подацима који нису у 

складу са објављеним условима, неће бити узете у разматрање 
9  За све додатне информације заинтересовани учесници се могу јавити на телефон 011/8302-125 у периоду од 

09-14 часова 
10. Правила поступка лицитације заједно са примерком пријаве за лицитацију биће објављени на сајту Градске 

општине Барајево www.barajevo.org.rs одакле се могу преузети. 

 

http://www.barajevo.org.rs/

