
 
 
На основу Одлуке Управног одбора ПУ „Галеб“ Петровац на Млави број 707 од 
22.12.2022.године 

 
ОГЛАШАВА СЕ  

ПРОДАЈА ПОЛОВНИХ КУХИЊСКИХ УРЕЂАЈА ЛИЦИТАЦИЈОМ и то: 
 

 
Ред. 
бр. 

 
Назив машине, марка и тип 

Снага 
kw 

Год. про. 

1. 
Електрична троетажна печењара  
Омнипромет ДОО 

15kw 
2014. 

2. 
Електрични шпорет са рерном –ЕШ9040,  
 

17kw 
2005 

3. 
Кипер „Когаст“Београд 
 

80l 
2007 

4. Казан за кухињу„Когаст“Београд 120l 2007 
 
Почетна процењена  цена у динарима за све кухињске уређаје (1-4) 120.000,00 динара. 
 
Депозит 12.000,00 динара 

 
Лицитација се одржава по следећим правилима: 

 
Наведени кухињски уређаји продају се у виђеном стању, по начелу ,,Купљено-виђено“ 

што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању 
квалитета и евентуалних недостатака. 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уплате депозит на благајни ПУ 
„Галеб“ на дан лицитације у износу од 10% од почетне цене уређаја.  

Сви учесници у јавном надметању морају са собом понети личну карту, а представници 
правног лица и овлашћење за заступање. Продаја уређаја извршиће се путем усменог јавног 
надметања- лицитирањем.  

Лицитациони корак приликом лицитирања је 1000,00 динара. 
Након спроведене лицитације учесницима се враћа депозит, осим учесника који је 

излицитирао највиши износ за уређаје.  
Купцу уређаја депозит се урачунава у купопродајну цену и исти је дужан да у року од 3 

дана лицитације закључи купопродајни уговор и да уплати остатак излицитиране цене на 
рачун продавца број: 840-31028845-31, ПУ „Галеб“ Петровац на Млави.  

Уколико учесник лицитације – купац у наведеном року не закључи уговор и не плати 
излицитирану цену у целости, купац нема право на повраћај депозита, а уређаји ће се 
понудити првом наредном учеснику лицитације који је дао најповољнију понуду. 

Порезе, трошкове преноса власништва, трошкове транспорта и друге трошкове сноси 
купац.  

Уређаји се могу видети на дан лицитације 10.01.2023. год. од 10 до 12 часова у 
дворишту ПУ ,,Галеб“ Петровац. 

Лицитација ће се одржати дана 10.01.2023. године у 12:30 часова у просторијама 
ПУ,,Галеб“ Петровац на Млави, ул. Извидничка број 17.  

Купац након уплате и закључења уговора о купопродаји, може одмах преузети 
излицитиране уређаје заједно са пратећом документацијом истих. 
            Контакт особа: Ирена Ванић бр. тел.064/86-79-978 и 012-331-276 
 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ГАЛЕБ“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 


