
На основу Одлуке Савета Економског факултета у Суботици о продаји покретних ствари, а у складу са  
чланом 45 Статута Економског факултета у Суботици (бр.01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и 
допунама од 06.03.2013. године, 04.06.2015. године, 09.07.2015. године и  14.04.2016. године),  
 

Економски факултет у Суботици 
Сегедински пут 9-11 

О Г Л А Ш А В А 
 продају аутомобила путем усменог јавног надметања 

Предмет продаје представлља: 

Путничко  моторно возило ŠKODA ELEGANCE Tdi, регистарске ознаке SU 057EF, број шасије 

TMBAF63T6D9046722,  број мотора CFG381407, година производње 2013.  

 

Књиговодствена вредност (1.271.690,00), процењена тржишна вредност око 1.687.500,00. 

 

На првом надметању почетна цена износи 75 % од процењене вредности, док на другом надметању 

почетна цена не може бити нижа од  70 %  од процењене вредности. 

 

Путничко возило се може погледати 10.01.2017. године, Сегедински пут 9-11 у Суботици од 8 – 12 часова ,  уз 

претходну најаву ( Атила Медве, 062/474122), 

 

Прво усмено јавно надметање ће се одржати дана 12.01.2017. године, године  у 10  часова у просторијама 

Економског факултета у Суботици (сала 301) на адреси Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица , друго усмено 

јавно надметање ће се одржати дана 16.01.2017. године, године  у 10  часова, 

 

Право учешћа у надметању имају лица која су претходно положила јемство у висини 10% од утврђене 

тржишне вредности путничког аутомобила из става 1. ове одлуке и то у износу од 168.750,00 динара, 

 

Јемство  се полаже у готовом новцу уплатом на рачун Економског факултета у Суботици, број рачуна  

840-1045666-13  код Управа за трезор (са напоменом јемство за учествовање на јавном надметању по 

одлуци број 08-4274). Јемство се мора положити најкасније до 11.01.2016. године. 

 

Понуђач са најбољом понудом (купац) је дужан да уплати износ (цену) одмах након објављивања резултата 

одржане продаје на рачун Економског факултета 840-1045666-13.  Ако уплата изостане продавац ће 

прогласити продају том понуђачу без правног дејства и позвати следећег по реду понуђача да уплати 

понуђени износ. 

 

У случају да на јавном надметању учествује више лица са уплаћеним јемством, понуђачима чија понуда није 

прихваћена вратиће се јемство одмах по закључењу јавног надметања, с тим да ће се јемство другог и 

трећег понуђача задржати до уплате укупног износа цене лица са бољом понудом од њихове. 

 

oвлашћено лице: Станимир Стајшић  

контакт телефон: 0638618471 

e-mail: stanimir@ef.uns.ac.rs 

 


