
 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"СТАНДАРД"-КЊАЖЕВАЦ 
БРОЈ:  ______________         
ДАТУМ: _____________.2011. год. 
 
На основу одлуке Управног одбора број 658 од 16.03.2011.год.,  ЈКП"Стандард"-
Књажевац, 

О Г Л А Ш А В А 
Продају возила путем јавног надметања - лицитације 

 
I 

Предмет продаје су возила према табели у прилогу: 
 

 
Ред.
број 

 
Марка 
возила 

 
Број шасије и 
број мотора 

 
Регистарска  

ознака 

 
Година 

производње 

 
Радни сати, 

километража 
 

Почетна 
продајна 
цена, без 

ПДВ-а 
1. Ровокопач 

SKIP BN 79 
бр.ш.201010576 
бр.м.56011 

КЖ. ААА-05 1983 15.000 х. 280.000,00 
дин 

2. Ровокопач 
SKIP BN70 

бр.ш.001008113 
бр.м.82509 

нерегистровано 1981 18.000 х. 250.000,00 
дин 

3. Теретно 
возило 
југоскала 
101-поли  

бр.ш. 
VX1128A0000987
273 
бр.м. 
128А0641212346 

нерегистровано 1988  
131.000 км. 

35.000,00 
дин 

 
II 

Право на учешће у лицитацији имају сва физичка и правна лица, домаћа и страна,  које пре 
почетка лицитације уплате износ  10% од вредности почетне продајне цене возила за које 
се узима учешће у лицитацији. 
Возила се продају по  принципу виђено- купљено и неће се примати накнадне рекламације 
које се односе на квалитет и карактеристике. 
Лицитациони корак за продају возила на рб. 1 и 2 износи  3.000,00дин., а за  возило на рб. 
3, износи  1.000,00 дин. 
Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 8 дана 
од дана потписивања купопродајног уговора на текући рачун предузећа број 205-81307-25. 
Осталим учесницима у јавном надметању-лицитацији који нису проглашени купцем, 
уплаћени новчани износ биће враћен одмах након завршетка лицитације, односно након 
проглашења купца. 
Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор, или не уплати 
купопродајну цену у прописаном року и на прописан начин, губи право на повраћај 
уплаћеног новчаног износа. Након уплате купопродајне цене купац стиче право власништва 
над возилом. 
Порези се додају на постигнуту купопродајну цену и исти, као и остали трошкови, падају на 
терет купца.  

III 
Лицитација ће се одржати дана  30.04.2011.год. у кругу возног парка предузећа са почетком 
у 10h. 

IV 
Возила се могу разгледати сваког радног дана у кругу возног парка предузећа почев од 
06,30 до 14,30h, а за сва додатна обавештења о условима лицитације обратити се особи за 
контакт Ивици Јеленковићу на телефон 019/731-190; 731-191. 
 
                        

   ЈКП"Стандард"-Књажевац, 


