
На основу одлука  

Надзорног одбора ЈКП „Београд-пут“, Београд 

оглашава се 

ПРОДАЈА 

РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

Ред 
бр 

Инвентарски 
број 

Врста 
возила/машине 

Произвођач Тип 
Регистарски 

број 
Год 
произ 

Почетна цена без 
ПДВ 

1 1037 
Утоваривач 

skid steer 
Komatsu SK 815-5 - 2003 110.000,00 Дин 

2 0942 

Комбинована 
машина 

утоваривач 
ровокопач 

Fiat Hitachi FB 100 - 1996 145.000,00 Дин 

3 0440 Мини багер Schaeff HR 14 - 1997 110.000,00 Дин 

4 0504 Мини багер Bobcat X331 - 2000 110.000,00 Дин 

5 5206 
Универзалан 
машина 

Wille 655c - 2009 145.000,00 Дин 

6 5207 
Универзална 
машина 

Wille 655c - 2009 145.000,00 Дин 

7 0739 Ваљак 
IMK 14 
Oktobar 

KVV12 - 1985 110.000,00 Дин 

8 0799 Ваљак Jelšingrad BW160A - 1983 85.000,00 Дин 

9 0943 Ваљак Jelšingrad BW160A - 1996 85.000,00 Дин 

10 3403 
Теретно возило 

кипер 
FAP 1921 

BG-1177-
OH 

1996 400.000,00 Дин 

11 3407 
Теретно возило 

миксер за 
бетон 

FAP 1921 BG-362-LI 1996 300.000,00 Дин 

12 2742 
Теретно возило 

кипер 
FAP  1213 

BG-1030-
GT 

1991 200.000,00 Дин 



13 2765 
Теретно возило 

кипер 
FAP  1213 BG-1280-VX 1991 200.000,00 Дин 

14 4062 
Путничко 
моторно 
возило 

Chrysler 
Grand 

Cherokee 
4.7 

- 2003 200.000,00 Дин 

 

Расходована основна средства од р.б. 1 до 14 се продају у виђеном стању, без права на 

рекламацију. 

Разгледање расходованих основних средстава може се обавити сваког радног дана у 

периоду од 10 до 13 часова на локацији круга ЈКП ,,Београд пут“ у улици Драгослава 

Срејовића 8а и то искључиво у присуству овлашћених лица ЈКП ,,Београд пут“: Аца 

Јеленић, тел. 0648316062, за редне бројеве 1 – 9 и Миленко Степановић, тел 0648316288 

, за редне бројеве 10-14. 

Лицитација ће се одржати 24.12.2019. год. у 9.00. часова у великој сали пројектног бироа 

ЈКП ,,Београд пут“, ул. Драгослава Срејовића 8а (улаз на капију 2). Право учешћа имају 

сва заинтересована правна и физичка лица која уплате депозит – учешће у висини од 

10% почетне цене за свако расходовано основно средство на текући рачун ЈКП ,,Београд 

пут“, АИК БАНКА 105-500110-95 **, уредно попуне и благовремено доставе пријаву за 

учешће на лицитацији. Пријава за учешће на лицитацији се предаје преко архиве 

предузећа или путем поште препоручено. Лицитациони праг (корак) је 5000 динара за све 

редне бројеве од 1-14. Купац плаћа ПДВ у износу од 20%. Крајњи рок за пријављивање је 

24 сата пре почетка лицитације. Образац пријаве за учешће на лицитацији може се 

преузети са сајта www.beogradput.rs или у писарници предузећа.   

ПРАВНА лица су дужна да доставе комисији на увид акт о регистрацији у Агенцији за 

привредне регистре, потврду о извршеном евидентирању за ПДВ и образац за 

идентификацију. ФИЗИЧКА лица су дужна да доставе комисији на увид личну карту. 

Овлашћени представник купца је дужан да достави комисији на увид писано пуномоћје за 

учешће на лицитацији и документацију лица које заступа. 

Уплаћени депозит се враћа лицима која нису успела на лицитацији. Депозит се не враћа 

купцу који је понудио највишу купопродајну цену у случају одустајања од куповине. 

Проглашени купац је дужан да по закључењу уговора о купопродаји уплати цео лицитиран 

извнос на горе наведени рачун ** у року од пет дана и преузме купљено расходовано 

основно средство у року од седам дана од извршене уплате. 

Сва  додатна обавештења могу се добити од  позивом на телефон број:  0658697898 

18.12.2019.  

Комисија за лицитацију 

 


