
         На  основу члана 33.став 2. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС”, 
бр.72/11,88/13,105/14,104/16,113/17,95/18,153/20) и  Одлуке Надзорног одбора 
ЈЕП“ТОПЛАНА“Краљево броj 156 од  29.05.2021.год.и Решења директора 

ЈЕП“ТОПЛАНА“Краљево broj 723 od 17.05.2021.године , расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 
за прикупљање понуда ради продаје путничких аутомобила 

  
1. SKALA POLI 1,1 LC br.šasije VX1128A0001302582 , br.motora 

128A0641604997,godina proizvodnje 2006,početna cena 70.058,00 din. 
2. ZASTAVA  101 SKALA 55  br.šasije VX1128A0001111497, br.motora 

128A0641615933 , godina proizvodnje 2007,početna cena 34.893,00 din. 
 

 

 Право учешћа имају сва правна и физичка лица. 
 Учесници јавног огласа уплаћују депозит у висини од 10% почетне цене 
путничког аутомобила на   текући рачун бр.160-7222-41 код  банке Интеза, сврха 
уплате: Депозит за учешће у јавном надметању за куповину возила бр. 1 или 
бр.2 по моделу број 97 са позивом на број 101260675. Учесници у поступку који 
нису изабрани као најповољнији понуђачи имају право на повраћај положеног 
депозита. 

Пријаве на јавни оглас са понудом подносе се Комисији 
ЈЕП“ТОПЛАНА“ Краљева, канцеларија број 19, III спрат, Цара Лазара број  52/А, 
Краљево и то у запечаћеним ковертама са обавезном назнаком „Оглас за продају 
путничког аутомобила (навести редни број и назив аутомобила) НЕ 
ОТВАРАТИ“ 
 Уз пријаву на јавни оглас са понудом се обавезно прилаже: 

1. Фотокопија личне карте за физичка лица или фотокопија решења о 
упису у Регистар привредних субјеката за правна лица и, 
2. Доказ о уплаћеном депозиту (фотокопија уплатнице или извода). 

 Рок за подношење пријава на јавни оглас са понудом је 7 дана од дана 
објављивања јавног огласа у недељном листу „Ибарске новости“ и интернет 
сајту  ЈЕП“ ТОПЛАНА“ Краљево – www.toplanakv.rs а најкасније до петка 
28.05.2021. године у 13,00 часова без обзира на начин доставе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 По истеку рока за подношење понуда исте се не могу мењати. 
 Јавно комисијско отварање понуда на јавни оглас одржаће се у 
канцеларији број 19. ЈЕП“ТОПЛАНА“Краљево, III спрат, Цара Лазара број52/А. 
Краљево, дана 28.05.2021. године, са почетком у 13,30 часова. 

Сва евентуална додатна објашњења заинтересована лица могу добити на 
телефон 036/ 314-888 Чампар Горан . 
 Путнички аутомобили који су предмет продаје могу се разгледати сваког 
радног дана од 10 до 12 часова на паркингу иза зграде ЈЕП“ТОПЛАНА“Краљево, 
Цара Лазара број 52/А уз претходну најаву на телефон 036/314-888. 

http://www.toplanakv.rs/
http://www.toplanakv.rs/


Путнички аутомобили који су предмет продаје, продају се у виђеном стању, 
без права на накнадну рекламацију и приговор. 

Порез на пренос апсолутних права пада на терет продавца, а трошкови 
овере уговора падају на терет купца. 
 

К О М И С И Ј А 


