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Јавна продаја отпадног гвожђа и аутомобила 
 

Дом здравља „Крупањ“ Крупањ, на основу члана 33. став 2 Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“ бр.72/11, 88/13 и 105/14) и Одлуке Управног одбора од  26.01.2015. године 
 

Објављује 
 

ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ ВОЗИЛА И ОТПАДНОГ ГВОЖЂА 
ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ  

 
Рок трајања огласа је 8 дана од дана објављивања у медијима, огласним таблама и сајту Дома 
здравља. Јавна лицитација одржаће се дана 01.07.2015. године у 12 часова у свечаној сали Дома 
здравља „Крупањ“ Крупањ. Заступник правног лица мора да приложи оверено пуномоћје, а 
физичко лице важећу личну карту. 
 
Предмет продаје су: 
 

1. Мотрорно возило марке ZASTAVA 101 SKALA 55, произведено 2000 године , са 
почетном ценом од 30.000,00 динара 

2. Моторно возило марке  VAZ LADA NIVA 1.7, произведена 2002 године, са почетном 
ценом од 80.000,00 динара 

3. Отпадно гвожђе по почетној цени од 22,00 динара по килограму 
 
Возила као и отпадно гвожђе се продају у виђеном стању без права на рекламацију. Возила и 
отпадно гвожђе могу се разгледати у Дому здравља „Крупањ“ Крупањ, улица Владе Зечевића 
61, 15314 Крупањ сваког радног дана од 08 до 14 часова. 
 
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уплате депозит, за тачке 1. и 2,  у висини 
од 10% од утврђене почетне цене најкасније један сата пре почетка отварања понуда на 
благајни Дома здравља „Крупањ“ Крупањ, Владе Зечевић 61 15314 Крупањ, трећи спрат  
зграде. 
 
Предмет продаје доделиће се најповољнијем понуђачу. Трошкове преноса власништва и остале 
трошкове сноси купац. Учеснику који је понудио највећу цену уплаћени депозит се урачунава у 
купопродајну цену, а учесницима који не буду одређени као купци враћа се уплаћени депозит 
позавршетку лицитације. 
 
Најповољнији понуђач који стекне право купца дужан је да: 
 

1. у року од 5 дана од потписивања уговора уплати разлику између депонованог износа и 
уговореног износа на текући рачун Дома здравља „Крупањ“ Крупањ. Број текућег 
рачуна је 840-814667-42. 

 
Уколико најповољнији понуђач одустане од потписивања уговора или у одређеном року не 
изврши обавезу уплаћени депозит се не враћа, а уговор ће се закључити са понуђачем који 
има следећу најповољнију понуду.  
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Сви заинтерсевани или пуномоћници заинтерсеованих треба да дођу на лицитацију дана 
01.07.2015. године са почетком у 12 часова, у свечану салу Дома здравља „Крупањ“ 
Крупањ, Владе Зечевић 61, 15314 Крупањ. 
 
Приликом учешћа на лицитацији за тачке 1. и 2. потребано је доставити доказ о уплати 
депозита. 
 
 

 
                                                                                                                                             В.Д  ДИРЕКТОРА 

 
                                                                                              __________________________              
                                                                                              Др Љубица Исаиловић-Радић 

  


