
Резерват Увац д.о.о., из Нове Вароши, поступајући по правоснажној Пресуди
Прекршајног апелационог суда, Одељење у Крагујевцу, број I-112 Прж 14718/16, од
22.09.2016. године, објављује

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
Прва јавна продаја

Дана 24.04.2017.  године,  у  12:00 часова,  извршиће се прва јавна продаја
покретних  ствари  одузетих по  правоснажној  Пресуди Прекршајног  апелационог
суда, Одељење у Крагујевцу, број I-112 Прж 14718/16, од 22.09.2016. године. Путем
усменог  јавног  надметања,  а  које  ће  се  одвијати  у  службеним  просторијама
Резерват  Увац  д.о.о.,  Трг  војводе  Петра  Бојовића,  број  3,  31320  Нова  Варош,
извршиће се продаја следећег:

Редн
и

број
Врста ствари

Процењена
вредност

Почетна цена на
првом јавном

надметању је 60%
од проц.

вредности

1. Чамац  ПВЦ  ручне  израде,
дужине 3,8м, ширине 1,75м

25.000,00 15.000,00

2.
Ванбродски мотор ''Yamaha'' 60
R  F8  CMHS-1019943-Yamaha
2008 60 R-BD 5,9 37-52 модел 08

140.000,00 84.000,00

3. Резервоар за гориво 12 литара 3.000,00 1.800,00

4. Весло – два комада 1.000,00 600,00

5. Церада за покривање чамца 10.000,00 6.000,00

6. Мрежа  величине  окца  30х30
дужине 35 метара, висина 2,5 м

1.000,00 600,00

7.

Мрежа  величине  окца  25х25
дужине 20 метара, висина 2,0 м
од  конца  дупли  џепови
100х100м

1.000,00 600,00

УКУПНО 181.000,00 108.000,00

Заинтересована лица могу разгледати ствари у времену од 10,00 до 12,00
часова, дана 24.04.2017. године, у просторијама Резерват Увац д.о.о..

Право  учешћа  на  јавној  продаји  непосредном  погодбом имају  сва  правна
лица, предузетници и физичка лица.

Покретне ствари (половне) не поседују гаранцију за квалитет и исправност
производа, нити се она може накнадно добити.

Покретне ствари (половне) се продају по принципу ''виђено-купљено'' и неће
се примати никакве рекламације. 

Покретне ствари се продају са обрачунатим ПДВ-ом.
Купац је у обавези да уплати купопродајну цену увећану за обрачунати ПДВ

по пореским стопама, одмах по закључењу јавне продаје, на текући рачун, број:
205-217762-97 Комерцијална банка. 

Покретне ствари (половне) се неће продавати појединачно,  на комад или
слично.

Купац покретних ствари обезбеђује утовар и превоз ствари. Утовар и превоз
ствари је могуће извршити тек по уплати средстава на предвиђени рачун.

Ближе  информације  могу  се  добити  на  телефон  број:  033/64-198,  сваког
радног дана од 09:00 до 15:00 часова. 

Резерват Увац д.о.о.

Резерват УВАЦ д.о.о.
Трг војводе Петра Бојовића 3     31320 Нова Варош
033/64-198     office@uvac.org.rs     www.uvac.org.rs


