
 

 

На основу члaнa 42. Стaтутa Матице српске и члана 45. Правилника о рачуноводству у 

стручној служби Матице српске и рачуноводствене политике Матице српске, а у складу 

са Одлуком Председништва Матице српске бр. 0108-1074 од 13.11.2019. г, Матица 

српска расписује: 

 

 

ОГЛАС 

ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 

Матица српска, Нови Сад оглашава продају путем јавне лицитације за следеће 

путничко возило: 

Марка и тип: ŠKODA SUPER B AMBITION,  

Бр. мотора BXEA87808, 

Бр. шасије TMBAD63T099017178 

Боја: црна 

Запремина мотора: 1896 cm3 

Снага мотора: 77 KW  (105 KS) 

Погонско гориво: Дизел 

Број места за седење: 5 

Маса возила: 1479 кг 

Година производње: 2008 

Пређена километража: 359236 км 

Почетна вредност: 490.000,00 рсд 

Лицитациони корак: 10.000,00 рсд 

 

Право на учешће на јавној лицитацији имају сва правна и физичка лица која: 

 

- доставе писмену пријаву за учешће у јавном надметању  
- уплате депозит у износу од 10% почетне цене на рачун Матице српске број    

205-204373-09 који се води код Комерцијалне банке, сврха уплате – депозит на 

лицитацију, најкасније до 12.02.2020. године. 

   

Рок за повраћај депозита је 5 дана од дана одржавања лицитације. На повраћај депозита 

нема право учесник који не прихвати почетну цену, који понуди највишу цену а не 

закључи уговор или не исплати купопродајну цену. Учеснику који је понудио највишу 

цену, уплаћени депозит урачунава се у купопродајну цену. 

 

Потенцијални купци могу погледати возило које је предмет продаје сваког радног дана 

у времену од 09,00 до 13,00 часова на адреси Матица српска, Матице српске 1, Нови Сад. 

Све информације о возилу могу се добити на број телефона: 060 545 75 05, контакт особа 

Саша Кулић. 

 

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити разматране.  

 

Наведено возило се продаје у виђеном стању, без права купца на рекламацију и 

накнадног приговора. 

 



Јавна продаја путем лицитације одржаће се 13.02.2020. године са почетком у 12,00 часова 

на адреси Матица српска, Матице српске1, Нови Сад. 

 

Пријава учесника врши се сваким радним даном до 13.02.2020. године од 10,00 до 11,00 

часова на адреси Матица српска, Матице српске 1, Нови Сад. 

 

Приликом регистрације, потенцијални купци морају предати надлежној комисији 

попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању са доказом о уплати депозита, 

фотокопију личне карте, број рачуна за повраћај депозита, док је за правна лица 

неопходно решење о упису у Регистар привредних субјеката, број рачуна за повраћај 

депозита као и овлашћење за учешће на јавном надметању. Образац се може попунити и 

директно код комисије, а може се преузети и раније приликом разгледања возила.  

 

Предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену. 

 

Купац ја дужан да у року од два радна дана приступи потписивању уговора. Уколико 

неоправдано не приступи потписивању уговора сматраће се да је одустао и губи право 

на повраћај депозита. 

 

Купац је дужан да купопродајну цену уплати најкасније два радна дана од тренутка 

потписивања уговора и да предметно добро преузме најкасније у року од седам радних 

дана од дана уплате купопродајне цене. 

 

Сви порези и трошкови око преноса власништва падају на терет купца, а трошкови овере 

уговора падају на терет продавца. 

 

На лицитацију је потребно понети идетификациони документ. 

 

Оглас ће се објавити: на сајту Матице српске, Нови Сад и у дневном листу „Дневник“ 

дана 04.02.2020. године. 

 

 

Правила о раду Комисије за спровођење поступка јавне лицитације:  

 
А) Задаци Комисије пре почетка лицитације су да:  

1. Размотри достављене пријаве за лицитацију и утврди да ли су поднесене благовремено;  

2. Утврди да ли су уз пријаву за лицитацију достављени сви тражени докази о 

испуњавању услова из јавног огласа;  

3. Сачини листу (списак) учесника лицитације  

4. Изврши проверу идентитета подносиоца пријаве,  

Б) Задаци Комисије у току лицитације су да:  

1. Отвори лицитацију и да упозна учеснике са правилима јавног надметања;  

2. Објави почетну цену возила јавног надметања и висину лицитационог корака;  

3. Одржава ред на лицитацији;  

4. Води записник о лицитацији;  

5. Доноси закључке у оправданим случајевима већином гласова свих присутних 

чланова Комисије, тј. прекине својим актом поступак лицитације;  

6. Прогласи најповољнијег понуђача када ниједан учесник на лицитацији не истакне 

већу цену од последње понуђене цене; 

7. Преузме оригиналну документацију најповољнијег понуђача и здружи је са 

његовом пријавом и записником;  



ПРИЈАВА 

 ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

Путничко возило: ŠKODA SUPER B AMBITION 

 

Подаци о понуђачу: 

 

Попуњава правно лице: 

Назив и седиште правног лица:_________________________________ 

ПИБ:_______________________________________________________ 

Матични број:_______________________________________________ 

Одговорно лице:_____________________________________________ 

Текући рачун за поврат депозита:_______________________________ 

Контакт особа и телефон:______________________________________ 

 

Представници понуђача, који ће присуствовати јавној продаји, дужни су да Комисији 

предају овлашћење за учешће у поступку. Овлашћење треба да буде оверено печатом и 

да садржи број и датум, ЈМБГ или број личне карте лица које се овлашћује. 

 

 

Попуњава физичко лице: 

Име и презиме:_______________________________________________ 

Адреса:_____________________________________________________ 

Број личне карте:_____________________________________________ 

Текући рачун за поврат депозита:_______________________________ 

Контакт телефон:_____________________________________________ 

 

 

Датум:____________ Потпис__________________ 
 


