
Јавно комунално предузеће  

„10.Октобар“Барајево 

Број: 2491 

Датум:24.11.2022. године 

Б а р а ј е в о 

 
На основу Члана 33. Закона о јавној својини  ( Сл.Гласник РС број 72/2011, 88/2013, 

105/2014,104/2016 , 108/2016, 113/2017, 95/2018),  Одлуке Надозорног одбора број 1890 од 

дана 08.09.2022. и  на осову Одлуке Скупштине Г.О Барајево број: 06-63/2022-174 од 21. 

септембра 2022 године. Одлуке  Директора број 2487 од дана 23.11.2022.године   и Решења 

Директора број  2488 од дана 23.11.2022.године.Јкп „10.Октобар“ Барајево Комисија за 

поступак продаје покретних ствари – радних машина и возила расписује : 

 

 

                                                              Ј А В Н И    O Г Л А С 

 

За отуђење покретних ствари  радних машина и возила у својини Јкп“10.Октобар“ Барајево 

путем прикупљања писмених  понуда.  

Предмет продаје су следеће радне машине и возила  у својини Јкп“10.Октобар“ Барајево и 

то према следећој табели: 

 

 

Број СРЕДСТВО НАМЕНА ТИП Годиште Рег.бр. ПОЧЕТНА 

ЦЕНА 

ВОЗИЛА У 

РСД БЕЗ 

ПДВ-А 

1.  

 

        FAP  Tеретно 

возило 

1921 BK 

36 4x2 

 

     2002 BG 

1220-CF 

270.000,00  

2. 

 

        JCB  Радна 

машина 

   3CX 

BAGER 

     2001 BGABO-

09 

1.100.000,00  

3. 

 

  Комбиновани   

ваљак  

Радна 

машина 

KW 128     1990       / 700.000,00 

4. 

 

Утоваривач Радна 

машина 

ULT160     1987       /     750.000,00 

5. 

 

DITHVITH 

Ровокопач 

Радна 

машина 

    570    1999      / 580.000,00 

6. 

 

Булдозер Радна 

машина 

TG-

140IMK 

   1990     / 850.000,00 

 

Трошкови ПДВ-а , трошкови преноса власништва као и трошкови транспорта возила 

и сл.Сноси најповољнији понуђач са којим се склопи уговор о купопродаји. 

 

 

 



За свако возило се подноси посебна понуда, у посебној затвореној коверти. 

 

Наведена возила се продају и предају најповољнијем понуђачу као купци, у виђеном 

стању и без права на рекламацију. 

 

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која изврше уплату 

депозита у износу од 10 % од почетне цене возила , на рачун Јкп „ 10.Октобар“ 

Барајево број: 200-2359960101879-08 код Поштанске Штедионице. 

 

Уплаћени депозит рачуна се при уплати остварене продајне цене. 

 

Заинтересована правна и физичка лица ( потенцијални купци) могу погледати возило 

које је предмет продаје наредног дана од дана објаве огласа сваког радног дана од 

07-14 часова  уз претходну најаву и уз присуство овлашћеног лица продавца на 

адреси Јкп „10.Октобар“ Барајево , улица Барајевска бр.1 у Барајеву. 

 

Рок за достављање писаних понуда је до 10 часова последњег дана рока без обзира 

на начин достављања , односно до 12.12.2022. до 10 часова. 

 

Отварање понуда обавиће се истог дана 12.12.2022. године у просторијама Јкп „ 

10.Октобар“ Барајево у 10:15 часова. 

 

Понуда треба да садржи укупну понуђену цену за свако возило посебно као и 

податке о понуђачу. 

 

Понуда физичких лица треба да садржи: 

Име и презиме, 

Пребивалиште,  

ЈМБГ, 

Број личне карте, 

Број телефона, 

Понуђену цену за свако возило посебно, 

Копију признанице о уплати депозита, 

Број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, 

 

Понуда правних лица треба да садржи: 

Назив и седиште правног лица, 

Пиб, 

Матични број, 

Потпис овлашћеног лица оверено печатом, 

Број телефона, 

Име и презиме особе за контакт, 

Понуђену цену посебно за свако возило, 

Копију признанице о уплати депозита, 

Број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, 

 



 

Понуде се достављају у затвореној коверти непосредно или препорученом 

пошиљком, на адресу : 

Јкп“10.октобар“ Барајево – Комисија за поступак продаје прикупљањем писмених 

понуда, улица Барајевска број 1 у Барајеву,11460 Барајево. 

Уз обавезну назнаку „ Понуда за куповину  радних машина и возила и  тачан назив 

радне машине и возила које се купује –  „ не отварати “. 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је највише понуђена цена. 

Уколико два или више понуђача доставе идентичне понуде биће изабрана она која је 

прва пристигла на адресу Јкп“10.Октобар“ Барајево, Барајевска 1. 

 

Сматра се да је надметање успело ако се прибави  само једна писмена понуда, под 

условом да је понуђена цена иста или већа од почетне цене возила. 

 

 

Проглашени купац је дужан да уплати купопродајну цену у року од три дана од дана 

потписивања купопродајног уговора на уплатни рачун Јкп“10.Октобар“ Барајево 

број: 200-2359960101879-08 код Поштанске Штедионице. 

 

Уколико проглашени купац не потпише купопродајни уговор или не уплати 

купопродајну цену у прописаном року и на прописан начин, продавац ће позвати 

другорангираног понуђача на закључење купопродајног уговора. 

 

Купац који не уплати продајну цену у означеном року губи право на повраћај 

депозита. 

 

Учесницима који нису купили возило уплаћени депозит се враћа у року од три дана 

од дана закључења продаје. 

 

Повраћај депозита правним и физичким лицима врши се на достављени рачун. 

 

Овај оглас биће објављен  у дневном листу Вечерње Новости, на сајту Јкп „ 

10.Октобар“ Барајево и на огласној табли предузећа Јкп“10.Октобар“ Барајево. 

Све информације у вези са продајом ствари која су предмет овог огласа могу се 

добити на телефон: 064/8756-031, 064/8756-288. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Председник комисје 

                                                                                                Миодраг Марјановић 

 

 


