
 

 

МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД 

ДИНАВСКА 35, 21000 НОВИ САД 

Број: 03- 348/1 

Датум: 05.06.2019. 

 

 

                                                                                

На основу члана 15. тачка 3. Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине 

(„Сл. Лист АПВ“, бр. 45/2018) и члана 23. Статута Музеја Војводине Нови Сад, 

објављујем  

 

ОГЛАС 

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за продају покретне ствари- 

аутомобила 

 

1) Назив продавца:  Музеј Војводине Нови Сад ,  

Матични број: 08434042,  ПИБ: 101692126 

2) Продаја ће се извршити путем прикупљања писаних понуда 

3) Опис покретне ствари која се продаје :  

 - Марка и модел путничког аутомобила : Марка: OPEL ; Модел: VECTRA 1.6 

GL 

-  Број мотора :  X16SZR02EX6222 

- Број шасије : W0L000036V5097342 

- Година производње: 1996 

- Број пређених километара: 324.323 км 

- Врста горива коју аутомобил користи: безоловни бензин 95 

- Возило нема клима уређај 

- Возило није регистровано  

      4)  Почетна цена по којој се возило продаје : 175.778,00 дин. 

      5)  Рокови плаћања: Изабрани понуђач је у обавези да уплати целокупан износ 8  

           дана по потписивању уговора  

      6)   Критеријум за извор најповољнијег понуђача: највећа понуђена цена из     

           пристиглих понуда 

      7)  Обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити  

           понуду: Понуда се доставља у затвореној коверти с видљивом назнаком на који  

           се оглас односи и ко је подносилац понуде. 

           Понуда правног лица мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора    

           да је потпише овлашћено лице. Уз понуду правног лица прилаже се оргинални  

           извод из регистра привредних субјеката с подацима о том правном лицу, не  

           старији од 30 дана. 

 

 

 

                                                                               

 

 

 



 

 

 

Понуда физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, врој личне карте и број 

телефона и мора да буде потписана. У колико је то лице предузетник - уз понуду 

прилаже се и оргинални извод из регистра привредних субјеката или потврда о томе да 

је предузетник уписан у одговарајући регистар ( не старији од 30 дана). 

У случају да подносиоца  понуде заступа пуномоћник, уз понуду, обавезно се прилаже 

пуномоћје за заступање сачињено у складу са позитивним прописима.Понуда је 

непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све предвиђене 

исправе, ако не садржи све податке предвиђене огласом или уколико су подаци датуи 

супротно упутствима у објављеном огласу. 

У понуди се обавезно наводи износ који се нуди за куповину аутомобила. 

Понуде доставити на адресу: Музеј Војводине, Дунавска 35, 21000 Нови Сад, са 

назнаком за куповину аутомобила. 

Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања огласа у дневном литу 

„Дневник“. 

 

 

                                                                                       Директор Музеја Војводине  

                                                                                            Др Драго Његован  

 

                                                                                       


