
 
 
 
 
На основу Одлуке Директора бр. 4399 од 08.11.2021. године, Завод за јавно здравље 

Ужице објављује  
 

ОГЛАС 
 

ЗА ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, ПУТНИЧКOГ 
МОТОРНОГ ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

УЖИЦЕ 
 
МЕСТО ОДРЖАВАЊА 
 
Јавно  надметање ће се одржати 16.11.2021. године у Заводу за јавно здравље Ужице 

(канцеларија бр. 1А, II спрат), Ужице, улица др Веселина Маринковића бр.4(Крчагово). 
 
ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ 

 
1. Возило марке Dacia sandero 1.4 Ambiens, регистарски број UE 044-IV, број шасије 

UU1BSDAEP42108573, произведено 2009. године, прешло 283.000 км и у току јануара 
2022. године му истиче регистрација 

 
Возило се продаје у виђеном стању  и може се  погледати  од  дана објављивања 

огласа до дана одржавања јавног надметања сваког радног дана у дворишту Завода, у 
Ужицу, улица др Веселина Маринковића бр.4( Крчагово), у времену од 09,00 до 14,00 
часова. 

 
ПОЧЕТНА ЦЕНА  
 
Почетна цена за возило марке  Dacia sandero 1.4 Ambiens износи 90.000, 00 динара и возило 
се не може продати испод те цене. 
Порез на пренос апсолутних права и све друге трошкове у вези са преносом права својине и 
преузимања возила сноси купац. 
 
ПРАВО УЧЕШЋА 
 
Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која надлежној 

Комисији за спровођење поступка предају попуњен и потписан образац Пријаве за учешће у 
јавном надметању и приложе доказ о уплати депозита у износу од 10% од почетне цене возила.  

Уплаћени депозит се купцу урачунава у цену, а осталим учесницима у поступку се враћа, у 
складу са Правилима поступка јавног надметања. 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене. 
Најповољнији понуђач-учесник поступка  је дужан да у року од 7 дана од дана завршеног 

јавног надметања на рачун продавца  уплати цео износ купопродајне цене, када ће се са 
понуђачем закључити уговор о купопродаји возила. 

Уколико најповољнији понуђач не исплати купопродајну цену у предвиђеном року или не 
потпише уговор, губи право на повраћај депозита, а уговор се закључује са следећим 
понуђачем по критеријуму највише понуђене цене. 

Купац не може преузети возило, извршити пренос својине и регистровати возило на своје 
име док не исплати продавцу купопродајну цену у целости. 
 



Поступак јавног надметања спроводи Комисија, по П р а в и л има о поступку спровођења 
јавног надметања за продају путничких возила бр. 4405 од 09.11.2021. године,  који се 
налазе на сајту Завода и чине  саставни део овог огласа.  

  
            Прилози: 

1. Пријава за учешће у поступку за правна лица 
2. Пријава за  учешће у поступку за физичка  лица 
3. Правила  о поступку спровођења јавног надметања за продају путничких возила 

         
                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

         Владимир Илић  
 


