
              
 
Број: 20107-3/17 
Датум: 03.10.2017.год.        

 
 

О Г Л А С 
ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА 

 
 

1. ЈКП „Информатика“ Нови Сад позива све заинтересоване понуђаче – правна и физичка 
лица да, у складу са Одлуком Надзорног одбора број 20107-2/17 од 03.10.2017.године, 
учествују у  поступку продаје возила  под условима из јавног позива за продају следећих 
возила: 
 

Ред. 
број 

Назив возила Регистрација Километража Почетна цена 
(динара) 

Напомена 

1. Туарег Р 5 2,5 тди 
2006.годиште 

NS 006 FW 223.944 км 641.223,00 истекла 
регистрација 

2. Фолксваген Кеди 1,9 Д 
1999.годиште 

NS 151 YO 154.188 км 133.060,00 - 

3. Шкода Румстер стајл 
2007.годиште 

NS 179 CŽ 137.005 км 315.847,00 - 

4. Шкода Суперб класик 
2002.годиште 

NS 011 IŠ 321.940 км 252.982,00 - 

5. Opel Combo Cargo 
(теретно) 2008.годиште 

NS 068 JĆ 101.538 км 339.096,00 истекла 
регистрација 

6. Opel Combo Cargo 
(теретно) 2008.годиште 

NS 068 JC 133.751 км 320.464,00 истекла 
регистрација 

7. Фолксваген голф 1,6 
тди  2012.годиште 

NS 090 ŠA 159.561 км 834.011,00 истекла 
регистрација 

 
 

2. Поступак продаје возила биће спроведен прикупљањем писаних затворених понуда. 
 

3. Разгледање возила и увид у пратећу документацију  може се извршити у Новом Саду, 
Булевар цара Лазара бр.3, дана 12.10.2017.год. у времену од 10 до 13 часова. Возила се 
продају у виђеном стању, без права купца на накнадну рекламацију, и биће продата по 
највишој понуђеној цени, која не може бити мања од почетне цене. 
 

4. Понуда (за једно или више возила) мора бити достављена до 14 часова дана 16.10.2017. 
године у једној затвореној коверти на адресу Нови Сад, Булевар цара Лазара бр. 3 са 
назнаком на коверти: Комисији за продају возила ЈКП „Информатика“ Нови Сад, понуда за 
куповину возила, НЕ ОТВАРАТИ. 
 

5. Понуде (у запечаћеним ковертама) ће Kомисија отворити у просторијама ЈКП 
„Информатика“ Нови Сад на адреси: Булевар цара Лазара бр. 3  дана 17.10.2017. године, са 
почетком у 10 часова. 



6. Поступак избора најповољнијих понуђача путем прикупљања и отварања писаних 
затворених понуда организује и спроводи Kомисија. 
 

7. Право учешћа имају правна и физичка лица која уплате депозит у висини 10% од утврђене 
почетне цене за свако возило (исказане у динарској вредности у горњој табели). Уплата 
депозита врши се на рачун ЈКП „Информатика“ Нови Сад, бр. 340-0000000031071-31 код 
Ерсте банке – депозит. У поље „позив на број“ уписати „20107“. Доказ о уплати без 
наведених података неће се прихватити. Уплаћени депозит урачунава се при уплати 
остварене продајне цене. 
Доказ о извршеној уплати, као и број рачуна (за прaвна и физичка лица) на који ће се 
извршити повраћај депозита, учесници су дужни доставити на дан отварања понуда у 
времену од 8 до 10 часова.  

 
8. Неблаговремене, непотпуне, нејасне и понуде у незапечаћеним ковертама као и понуде 

без уплаћеног депозита неће се узети у разматрање. 
 

9. Представници правних лица која учествују у поступку продаје возила морају предати име и 
презиме, број телефона овлашћеног лица, као и извод из регистрације привредног субјекта 
из АПР-а и копију уговора о отварању текућег рачуна правног лица, а физичко лице мора 
доставити фотокопију личне карте, контакт телефон и копију платне картице. 
 

10. Уколико за једно возило понуђачи доставе исте понуде, Kомисија ће на лицу места тражити 
писане понуде у затвореним ковертама, све до избора најповољнијег понуђача. 
 

11. Са изабраним најповољнијим понуђачем биће закључен уговор о купопродаји у року од 3 
дана. 
Порез на апсолутна права по закљученом уговору пада на терет купца. Најповољнији 
понуђач купује возило по цени коју је понудио увећану за износ ПДВ у складу са Законом о 
ПДВ. 
Преузимање возила се врши у року од 3 дана, од дана уплате целокупног износа продајне 
цене. 
 Учесници у надметању немају право на повраћај уплаћеног депозита уколико одбију да 
потпишу записник, одбију да закључе уговор о купопродаји возила или уколико не плате 
продајну цену у року 8 дана од закључења уговора о купопродаји  возила. 
Ако најповољнији понуђач одустане од куповине возила, сматра се да је следећи најбољи 
понуђач онај који је дао следећу најповољнију понуду.  
Учесницима  јавне продаје који нису купили возила уплаћени депозит се враћа у року од 3 
дана, од дана закључења поступка продаје, на достављен рачун. 

 
12. Понуђачи могу по завршетку продаје возила остварити увид у документа о продаји возила 

за која су уплатили депозит, у складу са прописима о заштити података о личности. 
 

13. Сва додатна обавештења и информације о јавном позиву могу се добити на телефон 
062/8823619. Особа за контакт је Владо Ђуковић.      

       


