
 

 

На основу члана 27. став 10. и чл. 33. став 2. Закона о јавној 

својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др. зaкoн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и  

44. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и 

коришћењу ствари у јавној својини Општине Ћуприја („Сл. 
гласник ОЋ“, бр. 19/2021), чл. 60. став 1. тачка 5. и тачка 19 

Статута Општине Ћуприја („Сл. гласник ОЋ“, 30/2019), 

Одлуке председника Општине Ћуприја, бр. 06-119/2022-01 од 
7.7.2022. године и Записника Комисије за спровођење 

поступка, бр. 129/2022-01 од 25.7.2022. године, председник 

Општине Ћуприја, дана 27.7.2022. године, доноси: 
 

О Д Л У К У 

о отуђењу расходованих моторних возила 

у јавној својини Општине Ћуприја 

 

Члан 1. 
Отуђује се привредном друштву „ДОО Павловић“ Ћуприја, 

као најповољнијем понуђачу, покретне ствари у јавној својини 

Општине Ћуприја, и то расходована моторна возила-аутобуси: 
1. „VOLVO, B10M“ без регистарских таблица, бр. 

шасије YV31MGC17HA015593; 

2. „VOLVO, B10M“ без регистарских таблица, бр. 
шасије YV31MGC17HA015592; 

Наведенествари отуђују се каосекундарне сировине-отпад 

каталошке ознаке 16 01 04* према Правилнику о категоријама, 
испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС“ бр. 

56/2010, 93/2019 и 39/2021). 

 
Члан 2. 

Отуђење из члана 1. ове Одлуке врши се по цени од 121.000,00 

динара, које купац има уплатити на рачун Буџета Општине 
Ћуприја број 840-745151843-03, по моделу 97, са позивом на 

број 96033. 

Цена из претходног става обрачуната је без ПДВ-а, на основу 
члана 10. став 2. тачка 1. Закона о порезу на додатну вредност 

("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 
68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - 

усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 
30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 - 

усклађени дин. изн. и 153/2020). 

 

Члан 3. 

Председник Општине Ћуприја и најповољнији понуђач из 

члана 1. одлуке закључују уговор о отуђењу покретних ствари 
којим се ближе уређују услови исплате и преузимања ствари, у 

року од 15 дана од дана објављивања ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику Општине Ћуприја“. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 400-315/2022-01 од 27.7.2022. године 

Јовица Антић, дипл. правник 
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