Obrazac 2

JP ELGAS SENTA
Kalman Miksata 37
24400 Senta
24400 Zenta
Mikszáth Kálmán 37
ELGAS KV ZENTA

Br: 860
Datum: 05. 11. 2018.god

Tel/fax: 024 815 223 e-mail: jpelgas@elgas-senta.co.rs
PIB :
101099930
Adószám
MT:
08025886
Törzs szám
Tekući račun 205-216786-18Komercijalna banka AD

На основу члана 33.став 2.Закона о јавној својини( ,,Сл.гласник РС,, бр. 72/11,88/13 ,
105/14,104/2016 i 108/2016) и Одлуке Надзорног одбора ЈП Елгас Сента бр. 1-2-6/2018 од
10.09.2018.године , расписује поновни оглас , због тога што у трећем кругу није било
понуда што је и констатовала Комисија :
ЈАВНИ ОГЛАС
За прикупљање понуда ради продаје:
1. Камион приколица –двоточкаш(И.бр.010351) год.изд.1985
62.000,00дин.
2. Ровокопач (И.бр. 010197) год.изд. 1979
56.000,00 дин.
3. Теретног возила Застава Yugo-Poly(И.бр. 010474) год.изд.2002 40.000,00 дин.
4. Теретног возила Застава 35,8(И.бр.010442)год.изд.1989
62,000,00 дин.
Цене су узете у обзир за слободну продају , по договору и виђењу.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица .
Учесници јавног огласа не уплаћују депозит , већ износ по договору на текући рачун
205-216786-18 код Комерцијалне банке а.д. Београд.
Пријаве на јавни оглас са понудом подносе се комисији ЈП Елгаса Сента на адреси
Миксат Калмана бр.37, 24400 Сента ,
Уз пријаву на јавни оглас са понудом се обавезно прилаже :
- Фотокопија личне карте за физичка лица , или фотокопија решења о упису у
Регистар привредних субјеката за правна лица,
Рок за продају је неограничен тј до продаје свих понуђених средстава, од дана
објављивања јавног огласа на огласној табли ЈП Елгаса и огласној табли благајне ЈП Елгаса у
Поштанској бр.6 као и интернет сајту ЈП Елгас Сента –w.w.w. elgas-senta .co.rs
Сва евентуална додатна питања и објашњења заинтересована лица могу добити на
тел. 024 815 223 контакт особа Новак Ласло и Хевер Марта .
Предмети продаје се могу разгледати сваког радног дана од 06,30-14,30 часова у
дворишту ЈП Елгас Сента .Сви предмети који су на лицитацији, продају се у виђеном стању
без права на накнадну рекламацију и приговор.
Порез на пренос апсолутних права ( код аутомобила) пада на терет продавца , а
трошкови овере уговора падају на терет купца.
Комисија у саставу:
- Богнар Жолт-председник
- Молнр Рудолф
- Хевер Марта

