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ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ 

ОСНОВНИХ И ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 

 

А) Трећи пут се оглашава јавна продаја основних средстава – путничких и теретних возила: 

Р.бр. Назив возила Напомена Година 

производње 

Почетна лицитациона 

цена без ПДВ-а 

1. Путнички аутомобил марке 

Reno Kangoo DCI 60  (KG108-FN) 

Евро Дизел 

Одјављен 

2003. 70.000,00 

2. Теретни аутомобил марке 

Renault Kangoo   (KG124-CK) 

Евро Дизел 

Одјављен 

2005. 119.000,00 

3. Теретни аутомобил марке 

Zastava Skala Poli 1.1 LC (KG008-LG) 

Бензин / Гас 

Одјављен 

2002. 24.000,00 

4. Путнички аутомобил марке 

Zastava 101 Skala 55   (KG011-MI) 

Бензин / Гас 

Одјављен 

2008. 18.000,00 

5. Путнички аутомобил марке 

Zastava Yugo Tempo 1.1   (KG133-FJ) 

Бензин 

Одјављен 

2002. 15.000,00 

Продаја возила ће се вршити усменим јавним надметањем, при чему купопродајна цена 

не може бити нижа од почетне лицитациона цене. Све трошкове преузимања и транспорта 

возила сноси купац. Возила се продају у виђеном и затеченом стању, без права на 

рекламацију. 

Б) Први пут се оглашава јавна продаја обртних средстава: робе и алата осталих након 

гашења Техничког сектора. 

Лагер листа Алата намењених јавној продаји број 02-4002 од 23.09.2019. године садржи 134 

артикла; укупно 163 комада; укупне вредности 624.118,30 динара без ПДВ-а.   

Лагер листа Робе намењене јавној продаји број 02-4003 од 23.09.2019. године садржи 429 

артикала; укупно око 1.900 комада; укупне вредности 762.887,86 динара без ПДВ-а.   

Продаја робе и алата ће се вршитити прикупљањем писмених понуда. 
Списак робе и алата намењених јавној продаји заинтересовани купци без накнаде могу 

преузети на http://www.jspkragujevac.rs/ и од секретарице предузећа. 

Јединичне цене робе и алата намењених јавној продаји, у горе наведеним лагер листама 

представљају најнижу цену испод које се не може извршити продаја. Продају је могуће 

вршити за појединачне артикле, дакле не постоји обавеза купца да изврши куповину 

комплетне робе или комплетног алата. Све трошкови преузимања и транспорта сноси купац. 

Критеријум за избор најповољнијег купца за сва оглашена добра је највиша понуђена цена. 

Возила се могу разгледати од дана објављивања огласа до дана јавног надметања у времену 

од 08:00 до 18:00 сати, уз обавезну најаву овлашћеном лицу Ашанин Ивану на телефон 

060/234-6608. Возила се налазе у насељу Центар у Крагујевцу. 

Роба и алати се могу разгледати од дана објављивања огласа до дана јавног надметања у 

времену од 07:30 до 15:30 сати у седишту ЈСП „Крагујевац“, Николе Пашића 2, Крагујевац, 

уз обавезну најаву овлашћеном лицу Танасијевић Радомиру  на телефон 063/119-4952. 

Сва добра се продају у виђеном стању, без права на рекламацију. 

Услов за учешће у јавном надметању за возила је уплата депозита у износу 10% од почетне 

лицитационе вредности возила на текући рачун продавца број: 105-40034-13 код АИК 

БАНКЕ а.д. Београд. Сврха уплате: депозит за - навести возило за које се врши уплата. Позив 

http://www.jspkragujevac.rs/


на број: редни број возила из огласа за које се врши уплата. 

За учешће у прикупљању писаних понуда за робу и алат не тражи се уплата депозита. 

Рок за достављање писаних понуда за робу и за алат је 18.10.2019. године до 10:30 сати, 

на адресу: ЈСП „Крагујевац“, ул. Николе Пашића бр.2, 34000 Крагујевац, са назнаком: понуда 

за јавну продају – НЕ ОТВАРАТИ! Понуде се подносе искључиво на обрасцима: Табела за 

подношење понуде за куповину АЛАТА и Табела за подношење понуде за куповину РОБЕ, у које 

понуђачи морају уписати понуђену цену за сваки артикал за који су заинтересовани, број комада, 

суму и укупну цену у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и све остале податке наведене на 

овим обрасцима. Горепоменуте табеле преузимају се са сајта  https://www.jspkragujevac.rs , или 

од секретарице предузећа без икакве накнаде. 
Свака понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, број личне карте и ПУ где је 

издата, адресу пребивалишта, контакт телефон, фотокопију личне карте, односно очитану 

личну карту; а за возила и потврду о уплаћеном депозиту. Уз понуду се наводи број рачуна за 

повраћај депозита за возила, понуђачима чија понуда не буде најповољнија. 

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

број, име одговорног лица, податке о овлашћеном лицу (ако постоји) са Овлашћењем, контакт 

телефон, копију извода из АПР-а. Уз понуду се наводи број рачуна за повраћај депозита за 

возила понуђачима чија понуда не буде најповољнија.  

Уколико постоји Пуномоћник, обавезно доставити Пуномоћје са подацима о идентитету 

Пуномоћника. 

Свака понуда мора да садржи потписану изјаву да је подносилац понуде прочитао, разумео и 

да је сагласан са правилима ове јавне продаје објављеним на огласној табли и сајту 

предузећа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. 

Јавно надметање одржава се на адреси ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац ул.Николе Пашића бр.2. 

Процес регистрације учесника за усмено јавно надметање за возила одржаће се 

18.10.2019.године од 10:30 до 11:00 сати код секретарице предузећа. Регистрациона пријава 

(која се такође може преузети са сајта предузећа и од секретарице без накнаде), подноси се за 

свако возило посебно. Јавно надметање за возила заказано је истог дана, у 11:00 сати у 

канцеларији број 5. Лицитациони корак за возила је 2.000,00 динара без ПДВ-а. 

Отварање писмених понуда за јавну продају робе и алата извршиће се 18.10.2019. године 

у 13:00 сати у канцеларији број 5. Отварање понуда је јавно. Комисија сачињава записник о 

отварању понуда, врши оцену понуда и проглашава најповољнијег купца, а по један примерак 

Записника са одлуком се доставља сваком учеснику који је поднео понуду. 

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

спровођења поступка продаје, са подацима о проглашењу купца. Купац који понуди највишу 

цену биће коначни купац. Код куповине возила у цену ће се урачунати и уплаћени депозит. 

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

депозит се враћа свим учесницима, осим коначном купцу. 

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. 

Купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана закључења купопродајног уговора 

изврши уплату целокупне уговорене цене 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. Уколико се 

не изврши плаћање у року, уговор постаје ништаван. 

Купац који не потпише Уговор, или не изврши плаћање у предвиђеном року, губи својство 

купца, као и право на враћање депозита, а лицитација се проглашава неуспелом. 

Документација везана за овај оглас истакнута је на огласној табли ЈСП „Крагујевац“, а може 

се преузети код секретарице и са сајта http://www.jspkragujevac.rs/ и садржи: 

 Правила о спровођењу поступка јавне продаје основних и обртних средстава ЈСП 

„Крагујевац“ Крагујевац 

 Оглас о јавној продаји 

 Лагер листа АЛАТА намењених јавној продаји број 02-4002 од 23.09.2019. године  

https://www.jspkragujevac.rs/
http://www.jspkragujevac.rs/


 Табела за подношење понуде за куповину АЛАТА 

 Лагер листа РОБЕ намењене јавној продаји број 02-4003 од 23.09.2019. године  

 Табела за подношење понуде за куповину РОБЕ 

 Регистрациона пријава за учешће на јавној продаји возила 

 Модел уговора за куповину путничког возила 

 Модел уговора за куповину теретног возила 

 Модел уговора за куповину робе/алата 

 
 


