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Датум: 15.04.2018. 
Бр.: 01-495/2017 

ПРЕДМЕТ:     ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА  

На основу Одлуке Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици,  од 
18.12.2017. године, објављује се: 
 

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
За  продају путничког возила 

 
Предмет продаје  је путничко  возило SUZUKI Model: SWIFT 1.6 GX SEDAN, година 
производње: 1997,   број шасије: TSMMAH14S00289193, радне запремине мотора: 1590; 
снага мотора  68.4; врста горива: БЕЗОЛОВНИ ВЕНЗИН; број места за седење: 5, број 
мотора: G16B209329; боја:  ОM BELA.  
Возилу је истекла регистрација и исто није регистровано, већ су враћене таблице. 
 
Почетна  процењена тржишна вредност је  120.499,10  динара. 
 
Продаја ће се вршити прикупљањем писмених понуда (Образац за подношење понуде се 
налази на сајту Школе: www.vts.su.ac.rs  или се може преузети у просторији Школе, Марка 
Орешковића 16, други спрат, соба број 205, у времену од 8 – 13 часова). 
 
Достава писмених понуда вршиће се у року од 10 (десет) дана од дана објављивања огласа 
у листу „Дневник“ и на сајту Школе, тј. до 25.04.2018. године до 13,30 часова. 
 
Путничко возило ће се моћи погледати сваког радног дана од 16.04.2018. – 25.04.2018. 
године, у времену од 8-13 часова на адреси Школе, уз претходну најаву на телефон /024/ 
655-201, контакт особа: Амштадт Андраш. 
 
Трошкове прописаних дажбина сносиће купац. 
 
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која претходно положе јемство у висини 
10% од утврђене тржишне вредности путничког аутомобила из става 3.  и то у износу од 
12.049,91 динара. Јемство се полаже на рачун Школе: 840-446660-84 и копија уплате је 
саставни део пријаве. 
Избор најповољнијих понуђача врши се применом критерија висине понуђене цене. 
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Поступак јавног отварања приспелих понуда  вршиће дана 26.04.2018. године (четвртак) са 
почетком у 12,00 часова,  на адреси Школе, Марка Орешковића 16 -  Суботица, на другом 
спрату у просторији број 212. 
Понуђач са најбољом понудом уплату ће извршити у року од 3 дана од дана објављивања 
резултата прикупљених понуда на рачун Школе: 840-446660-84.  
Ако уплата изостане продавац ће прогласити продају том понуђачу без правног дејства и 
позвати следећег по реду да уплати понуђени износ. 
У случају да понуде пошаље више понуђача са уплаћеним јемством, понуђачима чија 
понуда није прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу прикупљања понуда, с 
тим да ће се јемство другог и трећег понуђача задржати до уплате укупног износа цене 
лица са бољом понудом од њихове. 
 
Средства  остварена отуђењем возила у јавнoј својини уплаћују се на рачун  буџета АПВ. 
 
Све потребне информације могу се добити на телефон 024 655-201 или на е-маил 
office@vts.su.ac.rs, контакт особа Амштадт Андраш. 
 

mailto:office@vts.su.ac.rs

