
      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 031-126/2021-01 

ДАТУМ: 3.11.2021. Године 

13. Октобра бр. 7 

Ћ У П Р И Ј А 

 

На основу члана 10. и члана 42., чл. 43. и чл. 44. Одлуке о прибављању, раполагању, 

управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Ћуприја („Сл. гласник 

општинеЋуприја“, бр. 192021) и решења о образовању комисије за спровеођење поступка 

отуђења покретних ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“, бр. 23/2021), објављује: 
 

 
 

Ј А В Н И     О Г Л А С 

РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ –РАСХОДОВАНА МОТОРНА ВОЗИЛА У 

СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА 
 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА 
 
 

Предмет отуђења су покретне ствари – расходована моторна отпадна возила која 

нису у возном стању, у својини Општине Ћуприја  и то:  

 

Редни 

број 

Марка и модел 

возила 
Број шасије  Број мотора  Година 

производње 

1.  ZASTAVA 101 

SKALA   
VX1128A0001108031 128А.064.1606704 2006. 

2.  ZASTAVA 101 

SKALA   

VX1128A0001108046 128А.064.1606690 2006. 

3.  ZASTAVA 101 

SKALA 

VX1128A0001082195 128А.064.1532292 1997. 

 
 

2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА 

 
Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда. 

Покретна ствари ближе описани у табели, смештене су у Ћуприји, у ул. 13. 

Октобар бр. 7, и могу се разгледати дана 8.11.2021. године, у термину од 1000-1200 

часова. 

Возила се отуђују у постојећем „виђеном и затеченом стању“ збирно, без права 

купца на накнадне рекламације.  

Коначна  купопродајна цена покретних  ствари биће  утврђена након  спроведеног 

поступка прикупљања писаних понуда. 



Понуђачи су дужни да понуде цену за откуп свих отпадних возила збирно.  

Купопродајна  цена покретних ствари  утврђена у висини најповољније понуде-

највиша понуђена цена и уплатиће се  у динарској противредности по званичном 

средњем курсу Народне  банке Србије, на дан уплате. 

Рок за плаћање купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног 

уговора. 

Трошкови транспорта покретних ствари, као и други трошкови који проистекну из 
реализације уговора, падају на терет купца. 

 

 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА 

 
Рок за подношење понуда је до  10.11. 2021. године. 

Право учешћа на огласу имају правна лица која су регистрована за обављање 

делатности откупа секундарних сировина и испуњавају остале услове огласа. 

Понуда се подноси на обрасцу, који је саставни део овог огласа.  

Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и оверена печатом и мора 
да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то: 

1. назив и седиште правног лица; 

2. извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, 

3. копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које 

има рачун; 

4. копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – 

ПИБ; 

5. име   и   презиме   лица   овлашћеног   за   заступање   (директор),   са   

овереним картоном депонованих потписа. 

У  случају  да  подносиоца  понуде  заступа  пуномоћник,  пуномоћје  за  заступање 

мора бити оверено од стране јавног бележника. 

 

Понуда се подноси на писарници Општинске управе општине Ћуприја или 

препорученом пошиљком на адресу: Општина Ћуприја, Ћуприја, ул. 13. Октобра бр. 7, у 

затвореним ковертама са назнаком: „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ  ПОКРЕТНИХ  

СТВАРИ  -  РАСХОДОВАНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  - НЕ ОТВАРАТИ“. 
Дан предаје пошти, сматра се као дан предаје Општини Ћуприја, под условом да 

пошиљка стигне  на писарници Општинске управе општине Ћуприја до дана отварања 
понуда. 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 

Цена у понуди мора бити исказана збирно за све три ствари. 

Општина Ћуприја задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у 

случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег 

понуђача. 

Општина Ћуприја неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да 

надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа и 

овом поступку. 

4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 

 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена купородајна цена. 

Отварање приспелих понуда извршиће се јавно комисијски дана 12.11.2021. године, 

у просторијама Општинске управе општине Ћуприја, Ћуприја, ул. 13. Октобра бр. 7, са 



почетком у  1100 часова. 
Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико 

пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда. 

Основни  критеријум  за избор  најповољнијег понуђача  је висина понуђене 

купородајне цене. 

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће 

позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана 

од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну 

понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. 

Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно 

уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија 

задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног посла, изврши 

избор најповољнијег понуђача. 

У случају да постоји два или више понуђача, па најповољнији понуђач одустане од 

закључивања уговора, биће изабран другорангирани понуђач. 

Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари у јавној својини 

општине Ћуприја цени понуде и сачињава записник о избору најповољније понуде и 

доставља Председнику општине Ћуприја са предлогом уговора о избору најповољнијег 

понуђача.  

Купац чија понуда буде прихваћења као најповољнија, дужан је да цену предметних 

возила уплати у целости у року од осам дана, од дана потписиваља уговора а возила да 

преузме у року од 10 дана.  

 
Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона 

035/8150-619, сваког радног дана у термину од 730 – 1530 часова. 

 Текст јавног огласа биће објављен на званичној интернет страни Општине Ћуприја.  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

БРОЈ: 031-126/2021-01 ОД 3.11.2021. ГОДИНЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

 

Јовица Антић, дипл. правник 



 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПОНУДУ 
 

 
 

за  куповину наведених покретних ствари укупном износу од _______________________                                                    
динара. 

 
 
 
 

ПОНУЂАЧ: 
 

 

(назив и седиште) 
 

 
 

(име и презиме лица овлашћеног за заступање) 
 

 
 

(контакт телефон) 

 
Уколико ова моја понуда буде прихваћена као најповољнија, обавезујем се да у року 

одређеном у вашем позиву, закључим уговор о купопродаји. 
 
 
 
 

У                                       , дана                         године 
 

 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 
 
 
 

потпис овлашћеног лица 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 
 
 
 

Као понуђач за куповину покретних ствари у јавној својини Општине 

Ћуприја ближе наведених у Огласу као „Предмет отуђења“, и з ј а в љ у ј е м да прихватам 

све услове из огласа. 
 

 
 
 
 

У Ћуприји, године. 

 

 

                               ПОНУЂАЧ 

 

  

 

 



 

 


