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Број:    2967-1/17 
Датум: 18.08.2017.године 

 
 
Јавно комунално предузеће “Комуналије” Сремска Митровица, из Сремска 
Митровице, улица Стари шор 114, у складу са Одлуком 1960-3/17 од 
01.06.2017.године, сагласности Градског већа Града Сремска Митровица и 
Правилником о поступку лицитације расходованих средстава и уклоњених моторних 
возила 
 
 

објављује 
 

 
ОГЛАС  

ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ УЗ ПРИКУПЉАЊЕ 
ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 
 

Јавно комунално предузеће “Комуналије” из Сремске Митровице оглашава  јавну 
продају путем непосредне погодбе следећих расходованих основних средстава.  
 

Р.бр
. 

Врста и тип количина Почетна цена без ПДВ-а у 
динарима по комаду 

1. 
Специјално возило за одвоз смећа FAP 
1921  -  неисправно 

1 750.000,00 

2. 
 Специјално возило за одвоз смећа 
Mercedes Benz 1622/39–  неисправно  

1 550.000,00 

3. Трактор Prima TT830S-  неисправан 1 225.280,00 

  

4. Трактор Prima TT830S-  неисправан 1 225.280,00 

5. 
Комби возило TAM 80A 5 -  неисправан 
без могућности регистрације 

1 90.000,00 

6. 
Специјално возило Florida Poli-  
неисправна 

1 92.160,00 

7. 
Путничко возило  Zastava 101 Skala 55-  
неисправан 

1              61.179,80 

8. 
Путничко возило  Zastava Jugo 45 
Koral-  неисправан 

1              33.208,02 

9. 
Прикључно возило приколица  IMT 
3,5- неисправна 

1  29.635,80 

 



Средства се продају у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију, на 
исправност, комплетност и техничке карактеристике. Средства која су предмет 
погодбе могу се разгледати сваког радног дана од дана објављивања огласа у 
приоду од 10,00 х до 14,00 х у просторијама машинске базе, ЈКП “Комуналије” у 
Сремској Митровици”, улица Булевар Константина Великог бб, уз обавезну претходну 
најаву на телефон 069-712-172. 
 

 
Право учешћа на  имају сва физичка и правна лица, чији представник мора да 
поседује писмено овлашћење за учешће у поступку непосредне погодбе  
 

 
Продаја се врши методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда, тако 
што сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној 
коверти са напоменом “ПИСМЕНА ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“ на следећу адресу ЈКП 
“Комуналије”, ул. Стари Шор бр.114, закључно са 24.08.2017. до 13,00 h. Комисија ће 
обавестити све учеснике у року од 5 (дана) од 24.08.2017.године о резултатима 
конкурса.  
 
У свакој писменој понуди могуће је да буде понуђен износ за само један или више 
предмета непосредне погодбе. Јасно треба назначити у самој понуди на који се 
предмет иста односи. 
 
Затворена коверта са понудом треба да садржи : 

- пријаву за учешће на непосредној погодби прикупљањем понуда, потписану 
лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице 

- безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи 
 
Непотпуне, неуредне и понуде које садрже услов неће се узимати у разматрање.  
 
Комисија за спровођење поступка ће овлашћеном лицу предложити за купца 
понуђача који је понудио највишу цену за одређени предмет погодбе. 
 
Купопродајни уговор се потписује у року од 7 радних дана од јавног отварања 
понуда. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене 
одмах по потписивању купопродајног уговора. 
 
Тек након уплате купопродајне цене од стране купца исти стиче право на 
власништва над покретном имовином. 
 
Коначну одлуку о избору купца непосредном погодбом доноси искључиво Овлашћена 
комисија, уз услова да продајна цена не сме бити нижа од 50% од првобитне цене 
предмета погодбе у складу са чланом 11. Правилника. 
 
 
Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет 
купца. 
 
 
Комисија именована за спровођење поступка јавног надметања  


