
Комисија за спровођење лицитационог поступка за продају возила и опреме ЈП 
“АУТОПРЕВОЗ” Кикинда у складу са Одлуком Надзорног одбора број 698/2021 од 29.10.2021. 
године, дана 15.12.20121. године оглашава:

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ (усмено јавно надметање) за продају возила 

Таб.1. Списак возила за продају

Ред. 
бр.  Модел возилa Годиште Број шасије Почетна цена 

(дин.)

1 Opel Vectra 2.0 TDI (путничко) 2003. W0L03CF6931159637 141.111,36

2 Аутобус “FAP” Sanos 515.2 1990. S515ТVV20580 564.445,44

3 Аутобус “FAP” Sanos 315/21 1990. 315TV21219 635.001,12

4 Аутобус “IKARBUS” IK 104 P 1999. V2X104014W1000036 846.668,16

5 Аутобус “IKARBUS” IK 202 1997. V2X202012T1000071 752.593,92

Разгледање возила је омогућено у периоду од 23.12.2021. године до 30.12.2021. године 
од 08:00 до 17:00 часова на адреси Иђошки пут бб (бивши Градитељ). Контакт телефон за 
информације: 0648245551 . 

Возила се продају са почетном ценом наведеном у табели бр. 1. Уколико нема најмање два 
учесника за продају возила приступиће се директно појединачној продаји са почетним 
горе наведеним ценама. У том случају поступак се сматра успелим, уколико купац прихвати 
напред одређену почетну висину цене за возило. 

Лицитација ће се одржати у просторијама управне зграде ЈП “Аутопревоз” Кикинда дана 
30.12.2021. са почетком у 12:00 часова. Лицитациони корак износи 10.000 динара.

Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица која на име депозита 
уплате 5% од почетне цене на благајни предузећа на дан лицитације, односно непосредно 
пре почетка исте. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач 
доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то: лична карта за 
физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 
објављивања огласа) за правна лица и доказ да рачун није у блокади. Повраћај депозита 
извршиће се истог дана по спроведеном поступку лицитације.

Представници правних лица која учествују у лицитацији морају предати оверена 
овлашћења за учешће у лицитацији.

Купац са најповољнијом ценом дужан је да у року од три дана изврши уплату купопродајне 
цене на текући рачун ЈП “Аутопревоз” Кикинда бр. 160-9562-05 и да по уплати, односно 
у року од 7 дана преузме купљена возила, с тим да у случају одустанка нема право на 
повраћај уплаћеног износа. Купопродајни уговор се потписује на дан преузимања возила.

Возила и опрема се продају по принципу “виђено – купљено” и неће се прихватити 
рекламација која се односи на исправност, комплетност и техничке карактеристике истих. 
ПДВ и остали трошкови купопродаје падају на терет купца. 

 Председник комисије
 Мијанџић Иван, технички директор


