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Комисија за споровoђење поступка јавног надметања – лицитације за продају 

демонтиране фасадне столарије са објекта Дома здравља „Мали Зворник“, на основу Одлуке 

управног одбора Дома здравља „Мали Зворник“ бр.995 од 20.11.2015.године и Решења о 

образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања – лицитације за продају 

демонтиране фасадне столарије бр.955/1 од 29.03.2016.године расписује 

 

О Г Л А С 

ЗА ПРОДАЈУ ДЕМОНТИРАНЕ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ СА ОБЈЕКТА  

ДОМА ЗДРАВЉА „МАЛИ ЗВОРНИК“ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 

 

 

Продаје се демонтирана фасадна столарија са објекта Дома здравља „Мали Зворник“, путем 

јавног надметања - лицитације, у виђеном и затеченом стању у количини утврђеној приликом 

радова замене столарије на централној згради Дома здравља „Мали Зворник“ и то: 

 

Редни 

број 

Назив  Количина Почетна цена без 

ПДВ-а 

1. Дрвени прозори величина отвора до 2.0 м²                                           25 500,00 динара комад 

2. Дрвени прозори величина отвора до 2.0 -5.0 м²                                           40 500,00 динара комад 

3. Дрвени прозори величина отвора до 5.0 м²                                           5 500,00 динара комад 

4. Дрвена врата величина 1.20 x 2.70 м 1 800,00 динара комад 

5. Дрвена врата величина 1.55 x 2.35 м 1 800,00 динара комад 

6. Дрвена врата величина 1.60 x 3.05 м 2 800,00 динара комад 

7. Дрвени прозори величина 330 x 170 цм 2 500,00 динара комад 

8. Дрвени прозори величина 100 x 170 цм 10 500,00 динара комад 

9. Дрвени прозори величина 280 x 170 цм 10 500,00 динара комад 

10. Дрвени прозори величина 60 x 170 цм 3 500,00 динара комад 

11. Дрвени прозори величина 230 x 170 цм 11 500,00 динара комад 

12. Дрвени прозори величина 375 x 60 цм 2 500,00 динара комад 

13. Дрвени прозори величина 90 x 60 цм 2 500,00 динара комад 

14. Дрвени прозори величина 170 x 60 цм 1 500,00 динара комад 

15. Дрвени прозори величина 210 x 150 цм 6 500,00 динара комад 

16. Дрвени прозори величина 220 x 70 цм 1 500,00 динара комад 

17. Дрвени прозори величина 200 x 170 цм 1 500,00 динара комад 

18. Дрвени прозори величина 270 x 170 цм 2 500,00 динара комад 

19. Дрвени прозори величина 320 x 170 цм 1 500,00 динара комад 

20. Дрвени прозори величина 220 x 270 цм 1 500,00 динара комад 
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21. Дрвени прозори величина 120 x 170 цм 1 500,00 динара комад 

22. Дрвени прозори величина 115 x 60 цм 2 500,00 динара комад 

23. Дрвени прозори величина 210 x 130 цм 7 500,00 динара комад 

24. Дрвени прозори величина 420 x 150 цм 1 500,00 динара комад 

25. Дрвени прозори величина 70 x 95 цм 1 500,00 динара комад 

26. Дрвени прозори величина 75 x 60 цм 1 500,00 динара комад 

27. Дрвени прозори величина 75 x 100 цм 2 500,00 динара комад 

28. Дрвени прозори величина 85 x 130 цм 1 500,00 динара комад 

29. Дрвени прозори величина 90 x 130 цм 1 500,00 динара комад 

30. Дрвена врата величина 120 x 270 цм 1 800,00 динара комад 

31. Дрвена врата величина 155 x 235 цм 1 800,00 динара комад 

32. Дрвена врата величина 160 x 305 цм 2 800,00 динара комад 

33. Дрвена врата величина 190 x 80 цм 25 800,00 динара комад 

 

Лицитациони корак износи 50,00 динара на сваку појединачну почетну цену за ставке од 1-33 

без ПДВ-а. 

       

Стара столарија са објекта Дома здравља „Мали Зворник“, продаје се у виђеном стању и 

затеченом стању, у укупној затеченој количини за сваку од појединачних ставки од 1-33, 

објекта без права учесника на накнадне приговоре и рекламације у погледу квалитета и 

осталих карактеристика столарије. 

 

Учесници у поступку јавног надметања су дужни да, пре спровођења поступка јавног 

надметања, уплате депозит у износу од 1.000,00 динара, најкасније на дан спровођења 

поступка јавног надметања, до 13:00 часова у благајну Дома здравља „Мали Зворник“. 

 

Најповољнијем понуђачу са којим се закључује Уговор, износ депозита ће бити урачунат у 

излицитиран износ, а осталим понуђачима депозит ће бити враћен након одржавања 

лицитације. 

 

При преузимању демонтиране столарије са објекта Дома здравља „Мали Зворник“, изабрани 

учесник обезбеђује транспортна средства, механизацију и радну снагу за утовар. 

 

Ускладиштена столарија са објекта Дома здравља „Мали Зворник“, може се видети дана 

19.05.2016.године у времену од 12:00 до 15:00 часова на пилани Гучево-Систем ДОО, 

ул.Светосавска бб, 15318 Мали Зворник. 

 

Особа за контакт: Драгољуб Васић, дипл.правник тел: 015/472-211 

 

Право учешћа у поступку јавног надметања за отуђење столарије са објекта Дома здравља 

„Мали Зворник“, имају сва заинтересоавана лица која уплате депозит. 

 

Дома здравља „Мали Зворник“ ће закључити Уговор са најповољнијим понуђачем у року од 

два дана од дана јавног надметања с тим да ће се одвожење столарије вршити након уплате 

излицитираног износа. 

 

Најповољнији понуђач је дужан да у року од 3 дана од дана закључења Уговора изврши 

уплату излицитираног износа, на жиро-рачун Дома здравља „Мали Зворник“ бр.840-799667-

34. 

 

Сва остала права и обавезе биће регулисана Уговором. 

 

 



 

Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора неће му се извршити 

повраћај уплаћеног депозита. 

 

Уколико понуђач који је излицитирао највишу цену одустане од куповине, Уговор ће се 

закључити са следећим најповољнијим понуђачем. 

 

Јавно надметање ће се одржати  дана 20.05.2016.године (петак) са почетком у 13:15 часова у 

згради Дома здравља „Мали Зворник“. 

 

 

 

 
                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                 Драгољуб Васић, дипл.правник с.р.    

 

 

 

 


