
                                                                                                               
 

          Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, на основу члана 

33. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11) и одлуке Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, број 162/3 од 17.01.2018. године, 

објављује  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

          за прикупљање писаних понуда за продају половних мотоцикала (мопеда)  

типа АPN 6 и APN 6S путем поступка лицитације 

 

       Предмет продаје су половни мотоцикли (мопеди) типа APN 6 и АPN 6S, 

власништво Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, и то: 

Редни 

број 

Назив Стање Књиговодствена 

вредност 

(дин) 

1. Мотоцикл марке Tomos тип АPN 6S, 

регистарских ознака SО MAJDANPEK 

1262, број шасије ZZ1A6GBAA00948883, 

година производње 2010. (шифра: 0674) 

у возном стању 36.140,51  

без ПДВ-а 

 ( 20% ПДВ) 

2. Мотоцикл марке Tomos тип АPN 6S, 

регистарских ознака SО MAJDANPEK 

1260, број шасије ZZ1A6GBAA00948890, 

година производње 2010. (шифра: 0673) 

у возном стању 36.140,51  

без ПДВ-а 

 ( 20% ПДВ) 

3. Мотоцикл марке Tomos тип АPN 6, 

регистарских ознака SО MAJDANPEK 

1253, број шасије ZZ1A6GBAA00948888, 

година производње 2010. (шифра: 0665) 

у возном стању 36.140,51  

без ПДВ-а 

 ( 20% ПДВ) 

4. Мотоцикл марке Tomos тип АPN 6S, 

регистарских ознака BO004-96, број 

шасије C69765, година производње 2014. 

(шифра: 0836) 

у возном стању 117.774,31 

без ПДВ-а 

( 20% ПДВ) 

5. Мотоцикл марке Tomos тип АPN 6S, 

регистарских ознака SО MAJDANPEK 

1252, број шасије ZZ1A6GBAA00948877, 

година производње 2010. (шифра: 0663) 

у возном стању 36.140,51  

без ПДВ-а 

 ( 20% ПДВ) 

6. Мотоцикл марке Tomos тип АPN 6S, 

регистарских ознака SО MAJDANPEK 

1259, број шасије ZZ1A6GBAA00948884, 

година производње 2010. (шифра: 0672) 

у возном стању 36.140,51  

без ПДВ-а 

 ( 20% ПДВ) 

УКУПНО:  298.476,86 

 

Наведени мотоцикли (мопеди) марке АPN 6 и APN 6S се продају у виђеном стању и без 

права на рекламацију.  

Наведени половни мотоцикли (мопеди) марке АPN 6 и APN 6S продају се 

појединачно. 

Право учешћа имају сва правна и пословно способна физичка лица. 

 

Потенцијални купци могу погледати мотоцикле (мопеде) марке АPN 6 и APN 6S који 

су предмет продаје, од дана објављивања огласа, па у наредних 8 дана, сваког радног 



дана од 7
00

 до 15
00

 часова, у просторијама управне зграде Јавног предузећа 

„Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу, ул. Краља Петра Првог 14а, уз 

претходно информисање путем телефона 030/2150070. Контакт особа: Радиша 

Цуцуловић, тел: 064-8569-257. 

Понуде се достaвљају у затвореној коверти и треба да садрже: понуђену цену у 

номиналном износу, која не сме бити нижа од почетне, ознаку редног броја са списка 

основних средстава и ситног инвентара за који купац лицитира, назив понуђача (име и 

презиме односно назив правног лица), адресу, број телефона, фотокопију решења из 

Агенције за привредне регистре за привредна друштва и предузетнике (односно 

фотокопију личне карте за физичка лица), фотокопију картице текућег рачуна за 

физичка лица.  

Понуђач је дужан да писмену потврду достави најкасније осмог дана од дана 

објављивања огласа на web сајту Јавног предузећа Национални парк Ђердап 

www.npdjerdap.org, рачунајући и дан објављивања, до 11
00

 часова, у затвореној коверти 

на адресу Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, улица Краља Петра I 14а, 19220 

Доњи Милановац, са напоменом „Понуда - не отварати – продаја половних 

мотоцикала (мопеда) са мотором марке АPN 6 и APN 6S“, а на полеђини назив 

понуђача, адресу и број телефона. 

  

Неблаговремене понуде као и оне које не садрже све наведене елементе, неће бити 

узете у разматрање. 

  

Јавно отварање понуда, уз присуство понуђача, обавиће комисија Јавног предузећа 

„Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, осмог дана од дана обајвљивања огласа 

на web сајту Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, рачунајући и дан 

објављивања, у 12
00

 часова (дана 02.02.2018. године), у управној згради Предузећа.  

 

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене 

дате у понуди. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, комисија ће донети у року од 

5 дана од дана отварања понуда.  

 

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавештени, а са 

најповољнијим понуђачима биће закључени уговори о купопродаји.  

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од три дана од 

дана закључења уговора уплати купопродајну цену, а преузме отуђена основна 

средства и ситан инвентар у року од седам дана од дана закључења уговора.  
Уколико најповољнији понуђач одустане, уговор ће се закључити са понуђачем који има 

следећу најповољнију понуду.  

 

 
У Доњем Милановцу,  

Дана 25.01.2018. године 

 

 

 


