
ЈП „ББ ТЕРМ“  

Бајина Башта 

Број: 950/20 

Датум: 21.09.2020.године 

 

ЈП „ББ ТЕРМ“ БАЈИНА БАШТА 

ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 44 

Бајина Башта 
                                                  

ОГЛАШАВА 

СЛОБОДНУ ПОГОДБУ 

За продају моторног путничког возила 

I. 

Ред. број 

возила 
Технички подаци о возилу 

Почетна цена возила 

(динарска вредност) 

1. 

Марка возила: PEUGEOT 

Модел: 406 ST HDI 

Врста возила: путничко 

Боја: 7Д сива тамна метализирана 

Број шасије: VF38BRHZE81109267 

Број мотора: PSARHZ10DYCN4043887  

Погонско гориво: евро дизел  

Радна запремина мотора у ccm3: 1997 

Снага мотора у kW: 80 

Број места: 5 

Година производње: 2000 

Маса у кг: 1410 

Возило одјављено 

 

 

 

 

 

 

 

33.840,00 

 

Моторно путничко возило се продаје у виђеном стању. Лицитациони корак износи 2.000,00 

динара.   

II.  ПРАВО УЧЕШЋА 

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уплате или на дан лицитационе 

продаје путем слободне погодбе приложе депозит (уплатницу-доказ о уплати или на 

признаницу комисији) у износу од 10% од почетне вредности возила. Уплата депозита може 

се извршити на рачун ЈП „ББ ТЕРМ“ број: 200-2911060101917-97 Банка Поштанска 

штедионица А.Д. - Београд, експозитура Бајина Башта. 

 

 



III.  ДАТУМ И МЕСТО СЛОБОДНЕ ПОГОДБЕ 

 

Лицитација (слободна погодба) ће се одржати дана 29.09.2020. године у 10:00 часова 

у просторијама ЈП „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта у улици Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 

Бајина Башта. 

 

IV.  ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА 

 

Возило се може погледати сваког радног дана у термину од 07:00 до 15:00 часова на 

паркингу зграде у којој се налазе пословне просторије ЈП „ББ ТЕРМ“, у улици Кнеза 

Милана Обреновића бр. 44, Бајина Башта. 

 

V.  ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Купац је дужан (уколико у поступку лицитационе продаје путем слободне погодбе 

дође до погодбе за предметнo возилo) да за купљено моторно путничко возило уплати пун 

износ односно износ до кога се дошло путем лицитирања, умањен за износ депозита на 

рачун ЈП „ББ ТЕРМ“ број: 200-2911060101917-97 Банка Поштанска штедионица А.Д. - 

Београд, експозитура Бајина Башта, односно цео износ до кога се дошло путем лицитирања 

уколико је депозит дат на признаницу, у року од осам дана од дана од дана када је одржана 

јавна лицитација. Трошкове пореза и превода власништва возила, као и остале трошкове 

сноси купац. Возило се преузима у виђеном стању, истовремено када се изврши уплата 

излицитиране (постигнуте) цене односно цене постигнуте петом лицитацијом. Купац је 

дужан доставити доказ о уплати  целокупне суме до које се дошло лицитацијом, оверену 

уплатницу или потврду о уплати из банке пре преузимања возила. Уколико купац одустане 

од куповине возила након што је његова понуда прихваћена, губи право на уплаћени 

депозит. 

 

VI.    ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Учесницима у поступку јавне лицитације (слободне погодбе) чије понуде не буду 

прихваћене, депозит од 10% од предметног возила за које су лицитирали (учествовали у 

поступку пете јавне лицитације) и који су уплатили биће враћен након усмене јавне 

лицитације (слободне погодбе). За додатне информације заинтересована лица могу се 

јавити у времену од 07 часова до 15 часова на контакт телефон: 031/861-545. 

                                                             Комисија у саставу:  

                                                             1. Председник, Велимир Радовановић  ______________ 

                                                             2. Члан, Леонтије Леонтијевић              ______________ 

                                                             3. Члан, Бојан Нешковић                        ______________ 

                                                                              

М.П. 


