ЈКП “МЕДИАНА” НИШ
Мраморска 10
ОГЛАШАВА
ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
Усменим надметањем дана 14.06.2019. године са почетком у 11 часова у
просторијама ЈКП “Медиана” Ниш у улици Ивана Милутиновића бб.

Р.
БР.

ОПИС

КОМ.

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

1. Бансек, произвођач Арсеније Спасић Зајечар, бр.
машине 998, тип машине С-800, зелене боје, маса 950,
год. производње 1962.

1

2. Бризгаљка за пластику, зелене боје

1

60.000,00 дин.

3. Струг већи, у исправном стању, зелене боје, произвођач
Ливница-Кикинда

1

54.000,00 дин.

4. Стубна бушилица ТИГАР САРЛАХУ, ПИРОТ 03/3020

1

15.000,00 дин.

54.000,00 дин.

Покретне ствари се налазе на плацу ЈКП “Медиана” Ниш, улица Ивана
Милутиновића бб и могу се разгледати у току радног дана у времену од 08 до 13
часова.
Покретне ствари се по одлуци Надзорног одбора ЈКП “Медиана” Ниш продају
ради наплате потраживања од извршног дужника “Натом” а.д. Ниш.
Уколико не успе прва лицитација, друга лицитација одржаће се дана 18.06.2019.
године у 11 часова у ЈКП “Медиана” Ниш, улица Ивана Милутиновића бб.

1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

2. Покретне ствари купују се у виђеном стању и без права на рекламацију.
3. Сви учесници у јавном надметању морају са собом понети личну карту, а
правна лица и решење о регистрацији фирме и овлашћење за учешће на јавној
продаји.
4. Учесници који полажу право јавног надметања, треба да уплате депозит у
висини од 10% од утврђене почетне вредности лицитираних покретних ствари на
рачун ЈКП “Медиана” Ниш 160-7489-16 INTESSA банка АД Београд.
5. Сви учесници у првом поступку јавног надметања, немају права учешћа у
поновљеном поступку лицитације.
6. Уплата излицитираног износа је у току дана одржавања лицитације.
Преузимање покретних ствари је по извршеној уплати у целости. Учесницима јавне
лицитације који нису победили у поступку јавног надметања, враћа се уплаћени
депозит. У случају одустанка учесника који је дао најбољу понуду, губи право повратка
депозита и позива се други учесник који је дао другу најбољу понуду као победник.
7. Порез на купљене покретне ствари (ПДВ) од 20% плаћа купац.
Ближе информације могу се добити на телефон (063/1444020), особа за контакт
Мирослав Радоичић.

