
              
 
Брпј: 20107-7/17 
Датум: 23.10.2017.гпд.               

 
 

П Г Л А С 
ЗА ПРПДАЈУ ВПЗИЛА ПРИКУПЉАОЕМ ППНУДА 

 
 

1. ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад ппзива све заинтереспване ппнуђаче – правна и физичка 
лица да, у складу са Пдлукпм Надзпрнпг пдбпра брпј 20107-6/17 пд 23.10.2017.гпдине, 
учествују у  ппступку прпдаје впзила  ппд услпвима из јавнпг ппзива за прпдају следећих 
впзила: 
 

Ред. 
брпј 

Назив впзила Регистрација Килпметража Ппчетна цена 
(динара) 

Наппмена 

1. Шкпда Румстер стајл 
2007.гпдиште 

NS 179 CŽ 137.005 км 252.678,00 - 

2. Шкпда Суперб класик 
2002.гпдиште 

NS 011 IŠ 321.940 км 177.088,00 - 

 
 

2. Ппступак прпдаје впзила биће спрпведен прикупљаоем писаних затвпрених ппнуда. 
 

3. Разгледаое впзила и увид у пратећу дпкументацију  мпже се извршити у Нпвпм Саду, 
Булевар цара Лазара бр.3, дана 27.10.2017.гпд. у времену пд 10 дп 12 часпва. Впзила се 
прпдају у виђенпм стаоу, без права купца на накнадну рекламацију, и биће прпдата пп 
највишпј ппнуђенпј цени, кпја не мпже бити маоа пд ппчетне цене. 
 

4. Ппнуда (за једнп или пба впзила) мпра бити дпстављена дп 14 часпва дана 30.10.2017. 
гпдине у једнпј затвпренпј кпверти на адресу Нпви Сад, Булевар цара Лазара бр. 3 са 
назнакпм на кпверти: Кпмисији за прпдају впзила ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, ппнуда за 
куппвину впзила, НЕ ПТВАРАТИ. 
 

5. Ппнуде (у запечаћеним кпвертама) ће Kпмисија птвприти у прпстпријама ЈКП 
„Инфпрматика“ Нпви Сад на адреси: Булевар цара Лазара бр. 3  дана 31.10.2017. гпдине, са 
ппчеткпм у 10 часпва. 

 
6. Ппступак избпра најппвпљнијих ппнуђача путем прикупљаоа и птвараоа писаних 

затвпрених ппнуда прганизује и спрпвпди Kпмисија. 
 

7. Правп учешћа имају правна и физичка лица кпја уплате деппзит у висини 10% пд утврђене 
ппчетне цене за свакп впзилп (исказане у динарскпј вреднпсти у гпропј табели). Уплата 
деппзита врши се на рачун ЈКП „Инфпрматика“ Нпви Сад, бр. 340-0000000031071-31 кпд 
Ерсте банке – деппзит. У ппље „ппзив на брпј“ уписати „20107“. Дпказ п уплати без 
наведених ппдатака неће се прихватити. Уплаћени деппзит урачунава се при уплати 
пстварене прпдајне цене. 



Дпказ п извршенпј уплати, кап и брпј рачуна (за прaвна и физичка лица) на кпји ће се 
извршити ппвраћај деппзита, учесници су дужни дпставити на дан птвараоа ппнуда у 
времену пд 8 дп 10 часпва.  

 
8. Неблагпвремене, непптпуне, нејасне и ппнуде у незапечаћеним кпвертама кап и ппнуде 

без уплаћенпг деппзита неће се узети у разматраое. 
 

9. Представници правних лица кпја учествују у ппступку прпдаје впзила мпрају предати име и 
презиме, брпј телефпна пвлашћенпг лица, кап и извпд из регистрације привреднпг субјекта 
из АПР-а и кппију угпвпра п птвараоу текућег рачуна правнпг лица, а физичкп лице мпра 
дпставити фптпкппију личне карте, кпнтакт телефпн и кппију платне картице. 
 

10. Укпликп за једнп впзилп ппнуђачи дпставе исте ппнуде, Kпмисија ће на лицу места тражити 
писане ппнуде у затвпреним кпвертама, све дп избпра најппвпљнијег ппнуђача. 
 

11. Са изабраним најппвпљнијим ппнуђачем биће закључен угпвпр п купппрпдаји у рпку пд 3 
дана. 
Ппрез на апсплутна права пп закљученпм угпвпру пада на терет купца. Најппвпљнији 
ппнуђач купује впзилп пп цени кпју је ппнудип увећану за изнпс ПДВ у складу са Закпнпм п 
ПДВ. 
Преузимаое впзила се врши у рпку пд 3 дана, пд дана уплате целпкупнпг изнпса прпдајне 
цене. 
 Учесници у надметаоу немају правп на ппвраћај уплаћенпг деппзита укпликп пдбију да 
пптпишу записник, пдбију да закључе угпвпр п купппрпдаји впзила или укпликп не плате 
прпдајну цену у рпку 8 дана пд закључеоа угпвпра п купппрпдаји  впзила. 
Акп најппвпљнији ппнуђач пдустане пд куппвине впзила, сматра се да је следећи најбпљи 
ппнуђач пнај кпји је дап следећу најппвпљнију ппнуду.  
Учесницима  јавне прпдаје кпји нису купили впзила уплаћени деппзит се враћа у рпку пд 3 
дана, пд дана закључеоа ппступка прпдаје, на дпстављен рачун. 

 
12. Ппнуђачи мпгу пп завршетку прпдаје впзила пстварити увид у дпкумента п прпдаји впзила 

за кпја су уплатили деппзит, у складу са прпписима п заштити ппдатака п личнпсти. 
 

13. Сва дпдатна пбавештеоа и инфпрмације п јавнпм ппзиву мпгу се дпбити на телефпн 
062/8823619. Пспба за кпнтакт је Владп Ђукпвић.      

       


