На основу Записника комисије за расход основних средстава и Одлуке НО ЈКП
“Чистоћа“ о расходу основних средстава, донетој на 32. седници НО одржаној дана 30.
08. 2018. године,
објављујемо

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор оглашава продају путем јавне лицитације возила марке и
то:
1. BMW 320 D, год. производње 2000., са бројем шасије: WBAAL7109CC23879,
регистарска ознака SO 082 JV, по почетној цени 208.937,50 динара
2. OPEL COMBO C VAN, год. производње 2002., са бројем шасије
WOLOXCF2523024117, регистарска ознака SO 071 NP,
по почетној цени 202.664,00 динара
Возила се продају у виђеном стању, без права на рекламацију и паркирана су на
паркингу ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, Раде Дракулића 12.
Оглас траје од 07.09.2018, односно од дана објављивања у средствима јавног
информисања – Сомборске новине и на сајту ЈКП Чистоће Сомбор, до дана јавне
лицитације која ће се одржати 17.09.2018. године у 12 часова.
Понуде достављене путем поште се неће разматрати.
Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која,
до почетка јавне лицитације која ће се одржати дана 17.09.2018. године, уплате депозит
у висини од 10%. од утврђене почетне цене возила на благајни ЈКП „Чистоћа“ Сомбор,
Раде Дракулића 12.
Потенцијалним купцима ће се омогућити разгледање возила које је предмет
продаје на дан лицитације 17.09.2018 у периоду од 07.00 – 11.30 часова.
ЈКП „Чистоћа“ Сомбор има право да одустане од одржавања јавне лицитације у
року од 5 дана од датума одржавања лицитације.
Датум, време, и место одржавања јавне лицитације је 17.09.2018. године у 12
часова, на паркингу ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, Раде Дракулића 12..
Лица које учествује у лицитацији обавезно достављају и то:
- доказ о извршеној уплати
- физичка лица : фотокопију личне карте,
- правна лица: фотокопију решења о упису у регистар привредних субјеката
и по потреби - пуномоћ за заступање.
Задатак комисије за спровођење поступка јавне продаје покретних ствари

(Комисија) врши стручну обраду аката, израду записника, закључака, других материјала
као и њихово евидентирање и чување.
Поступак лицитације води председник Комисије. О јавном надметању води се
записник који потписују председник и чланови комисије.
Комисија се стара о току јавног надметања и дужна је да искључи из јавног
надметања учесника који и после опомене омета и онемогућава јавно надметање.
Лицитациони „корак“ је најмање 3.000,00 динара.

Одлука о продаји је - највиша понуђена цена.
Учеснику који је понудио највишу цену, уплаћени депозит се урачунава у
купопродајну цену.
Разлику између депонованог износа и купопродајне цене купац ће уплатити на
рачун ЈКП “Чистоћа” Сомбор, а у сагласности са одредбама уговора о купопродаји који
буде закључен по окончаној лицитацији.
У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава
тј. уплаћени депозит се не враћа.
Учесницима јавне лицитације који не буду изабрани као купци, враћа се
уплаћени депозит у року од 5 дана од дана заврштека лицитације.
Купљено возило купац је дужан да исплати у целости пре преузимања возила, у
року од 5 дана од дана потписивања купопродајног уговора.
Порези, такса за оверу уговора и пренос власништва, те сви остали трошкови
купопродаје падају на терет купца.
Детаљније информације у вези са продајом путем јавне лицитације могу се добити
на телефон: 025/ 415 – 788, лок. 111 у периоду од 07.00 -15.00 часова као и на сајту
www.cistoca.co.rs.
Особа за контакт - Здравко Согић.

.

Председник комисије за
спровођење јавне лицитације

.

_________________________
Здравко Согић, дипл.ецц

