
Енерго -Зелена доо  Инђија 
Датум : 18.01.2023. године  Инђија 

На основу Одлуке в.д. директора,  број  О-102/23 од  10.01.2023. .године, 

Енерго -Зелена доо  Инђија,  Зелени  заселак  1,  оглашава: 

 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 

1. ЕНЕРГО -ЗЕЛЕНА доо Инђија, оглашава продају путем јавне лицитације седам  
расходованих моторних возила, и то: 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТНИМ ВОЗИЛИМА 

Ред. 
Бр. 

Врста возила – марка 
И тип 

Број шасије Година 
произв. 

Стање Процењена 
вредност 

1 Теретно возило, 
Мерцедес Атего 1518 
4x2/3,6 

WDB9700731L192547 2006 Просечно,  
нерегистровано 

2.127.604,22 

2 Теретно возило МАН 
ТГМ 18,280 4x2 бб 

WMAN08ZZ4AY237862 2009 Просечно,  
нерегистровано 

2.577.184,22 

3 Теретно возило МАН 
ТГМ 26,330 4x4 

WMAN8ZZ69Y227365 2008 Просечно,  
нерегистровано 

2.937.780,07 

4 Теретно возило МАН 
ТГМ 26,320 6X4 ББ 

WMA26SZZXAM547777 2009 Просечно,  
нерегистровано 

1.995.800,00 

5 Теретно возило 
Мерцедес  Аxор  2628 

WDB9506431L049667 2005 Просечно,  
нерегистровано 

2.348.000,00 

6 Мини бус ВW ЦРАФТЕР 
ГП 35MR 2,0 ТДИ 

WV1ZZZ2EZC6015064 2011 Просечно,  
нерегистровано 

1.350.100,00 

7 Путничко возило БМW  
520 Д 

WBAFW11000DY44896 2012 Просечно,  
регистрован  до  
маја  2023 

1.573.317,86 

 

2 . Јавна лицитација ће се одржати 01.02.2023. године са почетком у 12,00 часова, у 
просторијама  Енерго-Зелена  доо  Инђија. 

3 . Потенцијалним купцима ће се омогућити разгледање возила која су предмет продаје, 
сваког радног дана од 18.01.2023. до  31.01.2023.године од  9,00 до 12,00 часова, уз 
претходну најаву надлежном лицу  Енерго-Зелена  доо  Индјија,  Дејану  Грујићу,  
руководиоцу  транспортне  службе, на телефон:  022/800-450. 

4 . Датум и време почетка пријема понуде за учешће у поступку јавне лицитације је од: 
01.02.2023.године до  05.02.2023.године од  8,00  до  15,00  часова, а  06.02.2023.године 
пријем понуда за учешће у поступку јавне лицитације вршиће се од  08,00  до 11,00 часова. 

5 . Понуда се подноси у писаној форми, у затвореној коверти, на адресу: Енерго-Зелена  
доо  Инђија, улица  Зелени  заселак  1,  22320  Инђија, са назнаком: Пријава за јавну 
лицитацију за возило марке ________, редни број из табеле ______. 



6 . Понуда физичких лица треба да садржи: име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, број 
личне карте, број телефона и понуђену цену. Понуда правних лица треба да садржи: име и 
седиште правног лица, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом, број 
телефона, име и презиме особе за контакт и понуђену цену. 

7 . Предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену за 
моторно возило. Понуда са ценом испод почетне цене - процењене вредносга неће се 
разматрати. Почетна цена представља цену без припадајућег ПДВ-а. 

Непосредно погађање после отварања понуда није дозвољено. Трошкове ПДВ-а, трошкове 
транспорта возила и слично, сноси купац. Возила се продају у виђеном и затеченом стању, 
без права на рекламацију. 

8 . Купопродајну  цену, са зарачунатим ПДВ-ом  од 20% купац ће уплатити на рачун  Енерго-
Зелена  доо  Индјија,  отворен  код  ОТП  банке  325-9500500156953-78, у складу са 
одредбама уговора о купопродаји, који буде закључен  по  окончаној лицитацији. 

9 . Уговор о купопродаји се закључује са учесником који понуди највишу цену, у року од 5 
дана од дана потписивања записника о резултатима јавне лицитације. 

Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, у року од 5 
дана од дана потписивања купопродајног уговора. 

10 . Додатна обавештења и информације могу се добити телефоном:  022/800-450. 

11 . Текст јавног огласа биће објављен у листу М  НОВИНЕ,  на  facebook  страници  Енерго-
Зелена  доо  и на огласној табли  Енерго-Зелена  доо Инђија. 

 

 


