
Оглас о јавној лицитацији  за продају  службеног  возила – Застава Флорида ИН у 

власништву ПД „Шумадија сајам“д.о.о. Крагујевац 

 

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

103822112, у складу са Одлуком Скупштине Друштва о покретању поступка јавне 

лицитације за продају  службеног возила – Застава Флорида ИН  у власништву 

ПД“Шумадија сајам“ број 39/22, усвојеној  на седници одржаној дана 07.04.2022. године, 

Решењем Градског Већа број 404-284/22-V, од 15.априла.2022. године и  Правилником о 

раду друштва 

 

објављује 

ОГЛАС 

за јавну лицитацију за  продају  службеног  возила – Застава Флотида ИН  у 

власништву ПД„Шумадија сајам“д.о.о. Крагујевац 

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

возила – Застава Флорида ИН у власништву ПД„Шумадија сајам“д.о.о. Крагујевац 

Предмет продаје је службено путничко  возило у власништву Шумадија сајам д.о.о.  

- Путничко возило - 

Марка - Застава Флорида , број шасије VX1103А0000028036, категорија- путничко 

возило, година производње – 2007, регистровано, боја Сива металик, пређена 

километража 112 805 километара; почетна цена 44.756,95 динара.(у цену је урачунат 

ПДВ) 

 

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

износу од 4.500,00 динара. Уплата депозита у назначеном износу 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). 

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

која спроводи лицитацију признаницу о уплати Кауције. 

3. Продаја коришћеног службеног возила у власништву Шумадија сајма путем 

Лицитације одржаће се 20.05.2022. године  са почетком у 12:00 часова у 

простору Медија центра на првом спрату објекта Шумадија сајма у улици 

Саве Ковачевића б.б. 



 

4. Разгледање моторног возила може се вршити сваког радног дана од 10 до 14 

часова  

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

на број 061/1912357 - контакт особа Небојша Стефановић. 


