
 

 

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ - ЛИЦИТАЦИЈУ 

ПОЛОВНИХ И ХАВАРИСАНИХ ВОЗИЛА И 

МАШИНЕ ЕЛЕКТРО-ОТПУШАЧ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ 4 К60 

У ВЛАСНИШТВУ ЈСП „КРАГУЈЕВАЦ“ КРАГУЈЕВАЦ 
 

Излажу се јавној продаји усменом лицитацијом следећа добра: 

 

 

 

Р.бр. 

 

 

Назив возила 

 

 

Напомена 

 

Година 

производње 

Почетна 

лицитациона 

вредност у РСД 

без ПДВ-а 

1 Путнички аутомобил марке 

Zastava Yugo Tempo 1.1   (KG133-FJ) 

Бензин 

Одјављен 

2002. 24.000 

2 Путнички аутомобил марке 

Reno Kangoo DCI 60  (KG108-FN) 

Евро Дизел 

Одјављен 

2003. 110.000 

3 Путнички аутомобил марке 

Zastava 101 Skala 55   (KG011-MI) 

Бензин / Гас 

Одјављен 

2008. 24.000 

4 Теретни аутомобил марке 

Zastava Skala Poli 1.3 LC (KG012-MI) 

Бензин / Гас 

Одјављен 

2008. 24.000 

5 Теретни аутомобил марке 

Zastava Skala Poli 1.1 LC (KG008-LG) 

Бензин / Гас 

Одјављен 

2002. 36.000 

6 Теретни аутомобил марке 

Renault Kangoo   (KG124-CK) 

Евро Дизел 

Одјављен 

2005. 178.000 

7 Електро-отпушач канализационе 

цеви 4 К60 

  110.000 

 

 Право учешћа имају сва правна и физичка лица која од дана објаве огласа до дана 

утврђеног за јавно надметање уплате и приложе доказ о уплати депозита у висини 10% 

почетне цене добра, на текући рачун продавца број: 105-40034-13 код АИК банке а.д. 

Београд; позив на број: редни број возила или машине из огласа; сврха уплате: депозит за 

јавно надметање. 

 Процес евидентирања учесника на јавној лицитацији одржаће се непосредно пре 

јавног надметања 06.06.2019.године од 10:30 до 11:00 сати  на адреси  ЈСП „Крагујевац“, ул. 

Николе Пашића 2, Крагујевац, код секретарице предузећа. 

 Јавно надметање заказано је истог дана, 06.06.2019. године у 11:00 сати у 

канцеларији број 8 на адреси  ЈСП „Крагујевац“, ул. Николе Пашића 2, Крагујевац. 

 Понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу пребивалишта, број 

личне карте и место издавања, контакт телефон, број рачуна за повраћај депозита, потврду о 

уплати депозита посебно за сваки предмет за који се подноси пријава и фотокопију личне 

карте (очитану личну карту са чипом). 

 Понуда правног лица мора да садржи: назив и седиште правног лица, ПИБ и матични 

број, име одговорног лица, име лица за контакт, контакт телефон, мејл адресу, број рачуна за 

повраћај депозита, потврду о уплати депозита посебно за сваки предмет за који се подноси 

пријава и фотокопију извода из привредног регистра. 

 Уколико подносилац пријаве не учествује лично на лицитацији, његов заступник мора 

имати писано овлашћење за учешће у поступку јавног надметања које пре почетка поступка 

предаје комисији која води поступак јавног надметања. 



 Добра која су предмет лицитације се могу разгледати од дана објављивања огласа до 

дана јавног надметања, и то возила на паркингу предузећа „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац уз 

најаву овлашћеном лицу Ашанин Ивану на телефон 060/234-6608. Машина се може 

разгледати у истом периоду у седишту ЈСП „Крагујевац“, ул. Николе Пашића 2, Крагујевац. 

 Возила се продају у виђеном стању, без права на рекламацију, а почетна лицитациона 

цена је полазна цена  испод које се продаја неће вршити. 

 Лицитациони корак је 3.000,00 динара. Критеријум за избор најповољније понуде је 

највиша понуђена цена без ПДВ-а. На ову цену ПДВ плаћа купац. 

 По завршеном поступку јавне продаје сви учесници у поступку добиће Записнике о 

току спровођења поступка продаје. Купац који понуди највишу цену за возило биће коначни 

купац возила коме ће се у цену урачунати и уплаћени депозит. 

 По завршетку јавне продаје, а најкасније у року 15 дана од завршетка јавне продаје 

депозит се враћа свим учесницима, осим коначном купцу коме ће се уплаћени депозит 

урачунати у купопродајну цену. 

 На повраћај депозита нема право учесник који излицитира највећу цену, а не уплати 

купопродајну цену или не закључи уговор. 

 Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног 

обавештења о избору најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем. 

 Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана закључења 

купопродајног уговора изврши уплату целокупне уговорене цене са обрачунатим ПДВ-ом на 

текући рачун продавца број: 105-40034-13 код АИК банке а.д. Београд. Позив на број је број 

уговора по коме се врши плаћање. 

 Примопредаја возила извршиће се у присуству овлашћених лица обе уговорне стране, 

уз услов да приликом примопредаје купац достави доказ о уплати комплетне уговорене цене 

са ПДВ-ом, без кога се примопредаја не може извршити. 

 

 Документација везана за овај оглас може се преузети са сајта 

http://www.jspkragujevac.rs/ и садржи: 

 Правила о спровођењу поступка јавног надметања 

 Образац пријаве за јавну продају 

 Модел уговора који ће се закључити са најповољнијим понуђачем. 

 

 

http://www.jspkragujevac.rs/

