
Комисија за прикупљање писмених понуда за продају расходованих возила ЈП 

“АУТОПРЕВОЗ” Кикинда у складу са Одлуком Надзорног одбора број 698/2021 од  

29.10.2021. године, дана 15.03.2022. године оглашава: 

ПОЗИВ  

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ВОЗИЛА 

Таб.1. Списак  возила за продају 

Ред. 

бр. 

Модел возилa Годиште Број шасије Почетна цена 

(у дин. без пдв) 

 

1. 

 

Opel Vectra 2.0 TDI 

(путничко) 

 
2003. 

 
W0L03CF6931159637 

 
98.777,95 

 

2. 

 

 

Аутобус “FAP” 

Sanos 515.2 

 
1990. 

 
S515ТVV20580 

 
395.111,81 

 

3. 

 

 

Аутобус “FAP” 

Sanos 315/21 

 
1990. 

 
315TV21219 

 
444.500,78 

 

4. 

 

 

Аутобус “IKARBUS” 

IK 104 P 

 
1999. 

 
V2X104014W1000036 

 
492.667,71 

 

5. 

 

Аутобус “IKARBUS” 

IK 202 

 
1997. 

 
V2X202012T1000071 

 
526.815,74 

 

* Почетне цене су умањене за 30% у односу на цене  возила објављених у огласу за јавну 

лицитацију возила од 15.12.2021.године и не садрже пдв. 

Разгледање возила је омогућено у периоду од 16.03.2022. године до 22.03.2022. године од 

08:00 до 17:00 часова на адреси Иђошки пут бб (бивши Градитељ). Контакт телефон за 

информације: 0648245551 .   

Возила се продају са почетним ценама наведеним у табели бр. 1.  Критеријум за доделу 

уговора: највиша понуђена цена. Уговор о купопродаји ће бити закључен у складу са 

понудом понуђача који понуди највишу цену. Понуђена цена не може нити нижа од почетне 

цене наведене у табели бр. 1. 

Валута: Цена мора бити исказана у динарима  без пдв-а. 

Рок за подношење понуда: 23.03.2022.године до 12 часова.  Понуде доставити у 

затвореним ковертама поштом или лично на адресу : ЈП „Аутопревоз“ Кикинда, Ђуре 

Јакшића 2-6, 23300 Кикинда.  Благовремена понуда је понуда која је достављена до 

наведеног рока. Понуду доставити у слободној форми на меморандуму понуђача , са 

назнаком : Понуда за куповину расходованих возила – НЕ ОТВАРАТИ. 

Возила и опрема се продају по принципу “виђено – купљено” и неће се прихватити 

рекламација која се односи на исправност, комплетност и техничке карактеристике истих. 

Преузимање возила је могуће након исплате купопродајне цене у целости, на текући рачун 

продавца. Остали трошкови купопродаје и припадајући пдв падају на терет купца.    

                Председник комисије 
 

      Мијанџић Иван, технички директор 

                                                            

 


