
 

   

На основу одлуке Управног одбора бр. 816/3 од 22.03.2018. год. Завод за јавно здравље 

Пожаревац,  расписује оглас  за јавну продају путем:  

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

Предмет : 

1. Zastava Yugo koral in 1.1 ekonomik, рег. таблица PO 005 FV, 2009. год, у возном 

стању, регистрација истекла 11.02.2018. године, почетна цена 35.000,00 динара 

2. Zastava Florida In 1,6 L FI, рег. таблица PO 043 MG, 2007. год., у возном стању, 

регистрована је до 20.12.2018. године, почетна цена 40.000,00 динара 

3. Zastava 101 skala 55, рег. tаблица PO 007 YX, 2009. год. у возном стању, 

регистрована је до 11.03.2018. године, почетна цена 40.000,00 динара 

4. Lada Niva 1,7, рег. Таблица PO 038 XI, 1999. год. у возном стању, регистрована 

је до 08.11.2018. год. почетна цена је 40.000,00 динара 

Потенцијални купци могу погледати возила у дворишту Завода за јавно 

здравље, ул. Јована Шербановића бр. 14 у Пожаревцу радним даном у времену од 8 – 

14 часова. Лице за контакт: Недовић Александар, телефон је 012-223-153. 

Јавно надметање ће се одржати у среду 16.05.2018. године у 12 часова у 

просторијама Завода. 

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица. 

 

Пре почетка јавног надметања, учесници су дужни да уплате 10% од утврђене  

почетне цене возила на благајни Завода. 

 

Службена возила се продају у виђеном и затеченом стању, без права на 

рекламацију. 

 

Учеснику који је понудио највишу цену, уплаћени деопзит се урачунава у 

купопродајну цену. 

 

Учеснику јавног надметања који не буду изабрани као купац, враћа се уплаћени 

депозит по завршетку јавног надметања. 

 

Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у 

року од 5 дана од дана потписивања записника о резултатима јавног надметања. 

 

Преузимање возила може се обавити по извршеној комплетној уплати 

излицитиране суме, а најдуже у року од 3 дана, после чега се губи право на повраћај 

уплаћеног депозита. 

 

Порез на купљено возило плаћа купац. 

 

Детаљне информације у вези са продајом путем јавног надметања могу се 

добити на телефон 012/ 222-691 дипл. правник Кићановић Игор. 

                                                                                                         

        КОМИСИЈА 

       ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА 
 


