
 1 

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА  
И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 
Б Е О Г Р А Д 
Адреса: Теразије бр. 27/II 
Тел./факс: 011/3562-108 и 3562-108 
e-mail:  office@kmszts.org.rs  
 
Комисија за спровођење поступка продаје службеног путничког  
возила КМСЗТС- Škoda Octavia Elegance 1.9 TDI 
 
Број: 1141-2/2017 
Датум: 21.09.2017. године 
 
 
 Комисија за спровођење поступка продаје службеног путничког возила КМСЗТС Škoda 
Octavia Elegance 1.9 TDI, (у даљем тексту: Комисија) именована одлуком директорке Коморе број 
1076-1/2017, од 24.07.2017.г., поступајући по одлуци Управног одбора број 1070-1/2017, од 
05.08.2017.г., након спроведеног поступка отварања понуда дана 20.09.2017.г. пристиглих у 
поступку по јавном огласу за продају службеног путничког возила КМСЗТС путем јавне продаје и 
утврђивања листе понуђача, доноси   
 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

(ПРОГЛАШЕЊУ ПОБЕДНИКА ПРОДАЈЕ) 
 
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА дел. број 1368/2017, поднета дана 19.09.2017. 

године, у 14:52 часова, од стране ПОНУЂАЧА ПЕТРА ЈОВАНОВИЋА, из Београда, који се 
проглашава за победника продаје у поступку по јавном огласу за продају путем јавне продаје 
службеног путничког возила КМСЗТС марке Škoda Octavia Elegance 1.9 TDI, . 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

КМСЗТС, као Продавац, је по одлуци Управног одбора број 1070-1/2017, од 05.08.2017.г., 
расписала јавни оглас за продају, путем јавне продаје, методом прикупљања затворених писмених 
понуда, службеног путничког возила КМСЗТС марке Škoda Octavia Elegance 1.9 TDI, снага мотора 
77kw/105ks, боја црна металик, број шасије ТМББС21З792064291, број мотора БXЕЦ35626, први 
пут регистровано 04.06.2009. године, са важењем последње регистрације до 02.06.2018. године по 
саобраћајној дозволи 1999218 ПС Раковица, МУП РС, са почетном ценом у износу од 400.000,00 
динара.  

 
Благовремено, до истека рока за достављање понуда, односно до дана 19.09.2017.г., до 

15,00 часова, у Комори су примљене 2 понуде, а поступак њиховог отварања је спровела Комисија 
дана 20.09.20137. године у седишту Продавца, са почетком у 10:00 часова када је утврђено да су 
обе поднете понуде благовремене, потпуне и прихватљиве и да су поднете од стране следећих 
понуђача:   

1. Милана Живковића, из Београда, Мије Ковачевића бр. 11/а, који је дана 19.09.2017.г., у 
14.38 часова поднео понуду уписану у деловодну књигу Коморе под дел. бр. 1366/2017, 
са понуђеном ценом у износу од 427.000,00 динара и  
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2. Петра Јовановића, из Београда, Јарослава Черног 30, који је дана 19.09.2017.г., у 14.52 
часова поднео понуду уписану у деловодну књигу Коморе под дел. бр. 1368/2017, са 
понуђеном ценом у износу од 432.200,00 динара. 

 
  Комисија је, у поступку отварања понуда,  у складу са тачком 2.3. јавног огласа (највиша 

понуђена цена) утврдила, као најповољнију, понуду дел. бр. 1368/2017, поднету од стране 
понуђача Петра Јовановића који је и проглашен за победника продаје и у складу са такчом 3.1 
јавног огласа, дужан је да, као купац, приступи закључењу уговора о купопродаји предметног 
возила са Комором, као продавцем, у року од 7 дана од дана проглашења побеника продаје, а пре 
преузимања возила.  
 

 
 

                       Председник 
Комисије за продају службеног  

путничког возила КМСЗТС 
 

_____________________________________ 
         Тамара Синдјић, дипл. правник 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


