
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" 
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД 

Булевар цара Лазара бр. 3/III 
www.nsurbanizam.rs 

 
упућује 

П О З И В 

за достављање понуда за јавну продају спашених делова оштећеног службеног 
аутомобила ЈП "Урбанизам" Завода за урбанизам Нови Сад, 

 
 

Члан 1. 
 
 
Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да доставе своје понуде за 
куповину спашених делова оштећеног службеног аутомобила, и то: CITROEN C5 – 
регистарске ознаке NS 087 JT, нерегистровано, власништво ЈП "Урбанизам" Завода за 
урбанизам Нови Сад, према почетној цени од: 370.000,00 динара. 
 
 
Карактеристике возила: 
Регистарски број NS 087 JT 
Врста возила Путнички аутомобил  
Марка возила CITROEN 
Тип/модел C5 
Број седишта/број врата 5 
Врста мотора Дизел 
Снага/радна запремина 120 kw/1997 см3 
Година производње 2010. година 
Прва регистрација 12.07.2010. 
Регистровано до: 11.07.2013. - нерегистрован 
Пређено километара 132.835 км 
Боја возила Сива металик 
Опрема возила Стандардна 
 

Члан 2. 

Продаја ће се вршити на основу јавног надметања путем затворених писаних понуда 
заинтересованих понуђача, који могу извршити увид у стање наведеног возила на 
следећој адреси: BOSH CAR SERVICE – BELANOVIĆ, Нови Сад, Булевар Војводе 
Степе ББ, радним даном од 16.10.2013. до 22.10.2013. Возило се продаје по начелу 
"виђено-купљено", што искључује могућност накнадне рекламације, приговора и жалби 
по питању квалитета и евентуалних недостатака.  

 

 



Члан 3. 

Поступак јавне продаје – јавног отварања приспелих понуда, спровешће Комисија за 
спровођење поступка јавне продаје, која ће бити именована од стране Директора 
посебним решењем. 

Члан 4. 

Право учешћа у јавном надметању имају сва физичка и правна лица.  

Члан 5. 

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА 
ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА - CITROEN C5", поштом на 
адресу Булевар цара Лазара бр. 3, 21000 Нови Сад или лично предајом на истој адреси, 
трећи спрат, соба бр. 6 у периоду од 10:00 до 14:00 часова, а последњег дана рока: 
22.10.2013. до 11:00. Све неблаговремене понуде неће се узети у разматрање.  

Продаја возила ће се извршити ако се достави бар једна одговарајућа понуда. 

 
Члан 6. 

 
Јавно отварање понуда обавиће Комисија у присуству заинтересованих понуђача  
(физичких лица или овлашћених представника правних лица) 22.10.2013. у 13:00 
часова, Булевар цара Лазара бр. 3/III у Великој сали. 
 

Члан 7. 
 
Након отварања благовремено пристиглих понуда, јавно се саопштавају понуђене цене 
те утврђује листа понуђача који су понудили исту или вишу цену, почевши од понуђача 
са највишом почетном ценом. Уколико више понуђача понуди исту највишу цену за 
наведено возило, представници понуђача ће бити позвани да евентуално изврше 
повећање цена јавним надметањем. Уколико понуђачи нису присутни или не желе 
повећати цену јавним надметањем, победник ће бити проглашен на основу времена 
достављања понуде, тј. у зависности од датума и времена пријема поште.  
 
 

Члан 8. 
 
Понуђач, односно купац је дужан уплатити пуни износ за купљено возило у року од 
седам дана од дана ступања на снагу купопродајног уговора. 
Купац је дужан преузети купљено возило најкасније пет дана од дана уплате 
купопродајне цене. 
Купац сноси све трошкове везане за пренос власништва, транспорта, пререгистрације, 
осигурања и слично. 
Уколико купац не уплати утврђени износ или не приступи закључењу уговора о 
купопродаји у остављеном року, сматраће се да је одустао од куповине а закључење 
уговора о купопродаји понудити следећем најповољнијем понуђачу. 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за куповину  спашених делова оштећеног моторног возила – CITROEN C5 

 

 

Назив правног лица или име и презиме физичког лица: ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Адреса седишта/пребивалишта: ______________________________ 

 

Број телефона: _______________________ 

 

ПИБ ( за правна лица) или ЈМБГ ( за физичка лица ): ______________________ 

 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА1:  __________________________________ дин. 

(словима: __________________________________________________________). 

 

 

 

 

 

Потпис:  __________________________    М.П. (за правна лица) 

 

 

Напомена: уз понуду обавезно доставити: 
а) за физичка лица: фотокопија личне карте, адреса, контакт телефон 
б) за правна лица: фотокопија извода из АПР-а, адресу и телефон контакт особе 
 

                                                            

1 На понуђену цену обрачунава се ПДВ у висини од 20%. 


