
На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП "Комуналне услуге" Алексинац, број 397 од
09.03.2023. године  о  спровођењу усменог  јавног  надметања  за  продају  робе  одузете  у
поступку извршења, Комисија за спровођење усменог јавног надметања о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ  УСМЕНОГ  ЈАВНОГ  НАДМЕТАЊА  ЗА ПРОДАЈУ  

РОБЕ ОДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА

I
Јавно  комунално  предузеће "Комуналне  услуге"  Алексинац  продаје  путем усменог

јавног надметања (лицитације) робу одузету у поступку извршења, и то:
 

Редни
број

Артикал Комад Почетна вредност

1. Скутер Аполон АЛ003-21 1 13,125.00

2. Сунцобран велики (тенда) – Stella Artois 3
3,750.00 

(по комаду)

3. Кабина тракторска 1 15,000.00

4. Мотокултиватор (фреза) ИМТ-506 са копачицама 1 32,500.00

5. Машина за веш Горење 1 7,500.00

6. Штампач са скенером HP-2400 1 2,625.00

7. Мотор MZ ETZ 1 12,500.00
                                          
                      

II
Роба из тачке I ове одлуке продаје се у виђеном стању и купац нема право на накнадне

рекламације.

III
Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која најкасније до дана

који претходи дану спровођења лицитације уплате на текући рачун ЈКП "Комуналне услуге"
Алексинац или на благајни Предузећа, на име депозита, износ од 10% од утврђене почетне
продајне цене робе која је предмет продаје на лицитацији  и о томе поднесу доказ комисији за
спровођење лицитације.

Представници  правних  лица  која  учествују на  лицитацији  морају  имати  уредно
пуномоћје издато  од  правног  лица  које  заступају,  а  које  предају  комисији  за  спровођење
лицитације. 

IV
Лице  које  на  лицитацији  купи  робу из  овог  огласа  дужно је  да  целокупан  износ

излицитиране купопродајне цене уплати  одједном по  закључењу лицитације и  закључењу
уговора о купопродаји,  а  пре преузимања робе на  простору бившег ауторемонта у улици
Проте Стевана Димитријевића бб у Алексинцу. 



V
У  почетну продајну цену  робе није  урачунат порез, који се посебно  зарачунава на

основицу коју чини на лицитацији постигнута продајна цена  и коју плаћа купац.

VI
Лицитација  за  продају  робу из  тачке I ове  одлуке  спровешће се  ако у  лицитацији

учествују најмање два лицитанта који су уплатили депозит за учешће на лицитацији у висини
из тачке III ове одлуке. 

Лице  које  одустане  од  куповине  робе и  закључења уговора  о  купопродаји  по
закључењу лицитације, нема право на повраћај уплаћеног депозита, а лицима која су успела
на лицитацији износ уплаћеног депозита урачунава се при уплати купопродајне цене.

VII
При спровођењу лицитације свака следећа понуда купопродајне цене мора за најмање

1.000,00 динара бити већа од претходне.

VIII
Лицитација  за  продају  наведене  робе спровешће се  дана  20.03.2023.  године,  са

почетком у  11  часова  на  простору  бившег  ауторемонта  у  улици  Проте  Стевана
Димитријевића  бб  у  Алексинцу,  а  у  случају неуспеха  прве  лицитације,  поновиће се
30.03.2023. године на истом месту и у исто време као и претходна. 

IX
Роба  се  налази   на  простору  бившег  ауторемонта  у  улици  Проте  Стевана

Димитријевића бб у Алексинцу, где их заинтересована лица могу разгледати сваког дана, уз
претходну најаву  стражару, при  чему код себе морају имати  личну карту ради  утврђивања
идентитета. 

X
Додатна  обавештења у  вези са лицитацијом могу се  добити код Стошић Дејана,  с

позивом на телефон број 018/808-304.

ДИРЕКТОР

       Далибор Марковић, дипл.инг.грађ.


