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На основу Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2015), 
Статута ЈКП „Новосадска топлана“  Нови Сад, одлуке Надзорног одбора број 01-4388/2 
од 08.04.2022. године, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, 
Владимира Николића бр. 1, објављује: 
 

ОГЛАС 
ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТAВА НА ТО „ЗАПАД“ 

 прикупљањем писмених понуда 
 
 

 
Право учешћа имају сва правна лица која од дана објављивања огласа уплате депозит у висини 10% 
од почетне цене основног средства која се излаже продаји на жиро-рачун продавца број: 160-121608-
69 код Banca Intesa, (депозит за озбиљност понуде). 

 
Писмене понуде доставити на адресу ЈКП „Новосадска топлана“, Владимира Николића бр. 1,                                    
21000 Нови Сад, или лично на писарницу Предузећа, са назнаком „Понуда за куповину расходованог 
основног средства - НЕ ОТВАРАТИ - за комисију за спровођење лицитације“. 

 
Понуда правног лица мора да садржи: назив и седиште правног лица, пиб, матични број, име лица 
за контакт, понуђени износ и доказ о уплати депозита. 
 
Понуђач даје јединствену цену за све три позиције, (продаје се као целина).  

 
Крајњи рок за достављање понуда је 12.05.2022. године до 09:00 часова. 

 
Основна средства се могу разгледати у два договорена термина (09.05.2022. и 10.05.2022. године) у 
времену од 09:00 до 13:00 часова, уз најаву овлашћеним лицима:  
- Милану Шарићу, 064/8442-587 
- Горану Иветићу, 064/8442-801 
- Стевану Марићу, 064/8442-666 
Основна средства се продају у виђеном правном и фактичком стању без права на накнадну 
рекламацију купца, ПДВ плаћа купац, (понуђени износ је без ПДВ).  

 

 

Назив Тип Произвођач 
Капацитет 
/ Ел.снага 

Напор / 
Струја  

Серијски 
број 

Година 
производње 

Најнижа 
продајна 
цена (без 

ПДВ) 

1. 

Вентилатор  
SVE-10.5 

P-90 
„Вемос” Загреб 12.400 m³/h 40 mbar 82150 1980 

195.120,00 

Електромотор 
вентилатора  

4AZ 
200L-4 

„Раде Кончар”  
Загреб 

30,00 kW 58 A 946451 1977 

2. 

Вентилатор NXVE 6.4 „Вемос” Загреб 13.932 m³/h 40 mbar 6763 1985 

Електромотор  
вентилатора 

1 ZK 200 
LK 2 

„Север“ 
Суботица 

30,00 kW 62 A 526320 1978 

3. 

Вентилатор NXVE 6.4 „Вемос” Загреб 13.932 m³/h 40 mbar 6284 1980 

Електромотор  
вентилатора 

ZK 200 
LK 2 

„Север“ 
Суботица 

30,00 kW 62 A 228171 1979 
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Јавно отварање понуда ће бити 12.05.2022. године у сали ЈКП „Новосадска топлана“ на I спрату, 
Владимира Николића бр. 1, 21000 Нови Сад, са почетком у 12:00 часова. 

 
Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена. 

 
Учесник поступка јавне продаје који понуди највишу цену биће коначни купац.  
Уговор се закључује са коначним купцем тако што се на износ прихваћене понуде обрачунава износ 
ПДВ у складу са Законом о ПДВ, (у цену ће се урачунати уплаћени депозит). 
По завршетку јавне продаје, а најкасније у року од 15 дана од дана завршетка јавне продаје депозит 
се враћа свим учесницима, осим коначном купцу коме се уплаћени депозит урачунава у 
купопродајну цену. 
 
На повраћај депозита нема право учесник у лицитацији који понуди највећу цену, а не закључи уговор 
или не уплати купопродајну цену. 

 
Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три)  дана од дана пријема обавештења о избору 
најповољнијег купца закључи купопродајни уговор са продавцем. 
Изабрани купац се обавезује да у року од 3 (три) дана од дана закључења купопродајног уговора 
изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ-ом на текући рачун продавца 
број: 160-121608-69 код Banca Intesa Нови Сад. 

 
Примопредаја основног средства извршиће се у присуству овлашћених лица обе уговорене стране, 
уз услов  да приликом примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне 
цене, без које се примопредаја не може извршити. 

 
 

 
 
 


