
Оглас о јавној лицитацији  за продају коришћених службених моторних возила у 

власништву Шумадија сајма 

 

Шумадија сајам д.о.о из Крагујевца, ул. Саве Ковачевића б.б. МБ 20026316, ПИБ 

103822112, у складу са Одлуком Скупштине Друштва број 34/2020 о покретању поступка 

јавне лицитације за продају службених возила у власништву ПД“Шумадија сајам“, 

усвојеној  на седници одржаној дана 09.11.2020. године, Решењем Градског Већа број 023-

237/20-V, од 25.11.2020. године и  Правилником о раду друштва 

 

објављује 

ОГЛАС 

за јавну лицитацију за  продају коришћених службених моторних возила у 

власништву Шумадија сајма 

1. Шумадија сајам д.о.о. из Крагујевца, оглашава јавну лицитацију за продају 

коришћених службених моторних возила у власништву Шумадија сајма.  

2. Предмет продаје су коришћена службена моторна возила у власништву Шумадија 
сајам д.о.о. и то: 
- Путничко возило – 
Марка -  Лада 111 16 V, број шасије XTA21113010060218, категорија  -путничко возило, 
година производње – 2001, нерегистровано, боја – 6д зелена метализирана, пређена 
километража – 274354 километара; почетна цена 81.600,00 динара + ПДВ. 

- Путничко возило-  
Марка – Сузуки Свифт, број шасије TSMMZC11500501102, категорија- путничко 
возило, година производње -2007, нерегистровано, боја С црвена М, пређена 
километража-183055 километара; почетна цена 156.800,00 динара + ПДВ. 

- Путничко возило- 
Марка - Застава Флорида , број шасије VX1103А0000028036, категорија- путничко 
возило, година производње – 2007, регистровано,боја Сива металик, пређена 
километража 111710 километара; почетна цена 98.400,00 динара + ПДВ. 

 

3. Право надметања имају правна и физичка лица која уплате депозит(кауцију) у 

износу од 12.000,00 динара за возило марке ЛАДА 111 16 V , у износу од 12.000,00 

динара за возило марке ЗАСТАВА ФЛОРИДА, у износу од 16.000,00 динара за возило 

марке СУЗУКИ СВИФТ .  

Уплата депозита у назначеним износима врши се  уплатом на текући рачун 160-

254610-24 који се води код Интеса банке, уз назнаку „ Депозит за лицитацију“. 

Уплата мора бити извршена најкасније 1 (један)дан пре дана када је заказана 

лицитација. Учесници надметања дужни су са собом понети личну карту, 

фотокопирани број текућег рачуна који поседују у банкама и доказ о извршеној 

уплати, а представници правних лица документацију потребну правном лицу( акт о 



регистрацији, овлашћење правног лица за учешће на јавној продаји – јавном 

надметању). 

4. Сви заинтересовани понуђачи дужни су да на почетку лицитације доставе Комисији 

која спроводи лицитацију признаницу о уплати Кауције. 

5. Кауција се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ 

се иста урачунава у купопродајну цену. Осталим понуђачима положена кауција се 

враћа у року од 5 (пет) дана на исти начин како је положена. 

6. Са најповољнијим понуђачем за предмет лицитације закључиће се Уговор о 

купопродаји. 

7. Купац је дужан да купљена возила исплати у целости пре преузимања возила у 

складу са Уговором о купопродаји. 

8. Продаја коришћених службених моторних возила у власништву Шумадија сајма 

путем Лицитације одржаће се 15.12.2020. године  са почетком у 12:00 часова.- 

Контакт особа за информације о локацији одржавања лицитације Јелена 

Узуновић , контакт 064/899-1676 

9. Разгледање моторних возила може се вршити сваког радног дана од 10 до 14 

часова  

10. Сва потребна обавештења и информације у вези са возилима могу се добити 

на број 060/346-3511 - контакт особа Зоран Адамовић. 


