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Сребреница: 27.01.2020. године
Број: 01-014-869-П/19

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске,
број 97/16) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (”Службени Гласник општине
Сребреница“, број : 2/18), а у складу са чланом 3. Одлуке о продаји моторних возила, те теретног
возила путем непосредне погодбе (јавна продаја- лицитација путем затворених писмени понуда) број
01-014-869/19 од 27.12.2019. године, начелник општине о б ј а в љ у ј е :

ОГЛАС
О ПРОДАЈИ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(ЈАВНА ПРОДАЈА- ЛИЦИТАЦИЈА ПУТЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА)ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
I – Предмет продаје путем непосредне погодбе
Предмет продаје путем непосредне погодбе – поступак прикупљања писаних понуда за сљедећих
путничких моторних возила:
1. Путничко моторно возило марке „TOYOTA COROLLA “, година производње 2008,
снага мотора 93 Кw, радна запремина 1 998 ццм, врста мотора „DIESEL“,број шасије:
ATHLF56E603003658, боја сива.
ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 7.278,21 KM
(Словима: седамхиљададвијестотинеседамдесетиосамеконвертибилнихмарака и 21/100)
Кауција /депозит у износу од : 10 % од почетне цијене/вриједности возила
2. Путничко моторно возило марке „TOYOTA“, година производње 2008., снага мотора
93 Кw, радна запремина: 1 998 ццм, врста мотора „DIESEL“,број шасије:
ATHLF56E003003638, боја сива.
ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 6.421,95 KM
(Словима: шестхиљадачетиристотинедвадесетиједнаконвертибилнихмарака и 95/100)
Кауција /депозит у износу од : 10 % од почетне цијене/вриједности возила
II– Начин продаје
Продаја моторних возила обавиће се поступком продаје путем непосредне погодбе – прибављањем
писаних понуда.
III – Услови продаје
Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим чланова Комисије за провођење лицитације и
Запослених у Општинској управи општине Сребреница, као и чланова њихове уже породице.
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Понуђач је дужан у понуди да наведе следеће податке:
за правна лица: назив и сједиште, матични број и ЈИБ, фотокопију рјешења о регистрацији и допис са
понудом у којем треба назначити основне податке о возилу које је предмет лицитације, понуђену
купопродајну цијену, доказ о уплати кауције, број жиро – рачуна, назив банке, потпис и печат
понуђача.
за физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон, фотокопију личне карте, број текућег
рачуна, назив банке и допис са понудом у којем треба назначити основне податке о возилу који је
предмет лицитације, понуђену купопродајну цијену, доказ о уплати кауције од 20% од почетне цијене
и потпис понуђача.
Кауција у износу од 10% од почетне вриједности возила која су предмет лицитације може се уплатити
на благајни општине Сребреница, ул. Сребреничког одреда бб, Сребреница, I Спрат, сваким радним
даном од 07:30 часова па све до 15:30 почев од дана 27.01.2020. године па све до 05.02.2020. године
(петак) до 11:00 часова.
Понуђачу који не буде изабран као најповољнији уплаћена кауција вратиће се по окончању поступка
лицитације, односно уплатиће се на његов рачун наведен у понуди.
Предметна моторна возила продају се у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају.
Понуђач који буде изабран за купца дужан је најкасније у року од 7 дана од дана окончања поступка
јавне продаје закључити уговор о купопродаји и преузети моторно возило, уз уплату пуног износа
купопродајне цијене, у супротном ће се сматрати да је купац одустао од куповине, у ком случају
продавац задржава уплаћену кауцију.
Трошкове преписа возила сноси купац.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највише понуђена цијена која не може бити мања од
почетне продајне цијене.
IV– Правила продаје путем непосредне погодбе
1) Прије отварања затворених писмених понуда саопштавају се правила продаје путем
непосредне погодбе,
2) Предсједник Комисије констатује да ли су испуњени услови у погледу оглашавања продаје
моторног возила и уплаћеној кауцији,
3) Ако се на овај оглас одазове само један понуђач и да понуду на почетну вриједност/ цијену
или већи износ, предсједавајући га проглашава побједником,
4) Ако се на оглас пријави два или више понуђача са истом цијеном која је уједно и највиша
цијена понуде, Комисија ће прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду
по датуму и времену пријемног печата службе протокола општине Сребреница
5) Након завршене продаје утврђује се листа понуђача који су понудили цијену изнад минимума
и констатује се да је имовина продата најповољнијем понуђачу.
6) Комисија има обавезу да сачини одговарајуће запсинике о проведеном поступку лицитације
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V- Мјесто и рок достављања понуда
Заинтересовани купци своје писане понуде могу доставити препорученом пошиљком путем поште
или предати непосредно на адресу :
ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА,
Улица: Сребреничког одреда бб Сребреница,
75430 Сребреница,

односно исте могу предати непосредно на протокол општине Сребреница – Шалтер сала, Општина
Сребреница, Сребреничког одреда бб 75430 Сребреница.
На пошиљци обавезно ставити назнаку: „Пријава за оглас за продају путничких моторних
возила – „ не отварај“
Оглас ће бити објављен на огласној плочи општинске управе општине Сребреница и на web страници
општине Сребреница.
Рок за достављање понуде је до 05.02.2020. године до 11:00 часова.
VI- Мјесто и дан отварања понуда
Пристигле понуде ће се отварати дана 05.02.2020. године, са почетком у у 12:00 часова у
скупштинској сали општинске управе Сребреница (на првом спрату). Отварању понуда могу
присуствовати понуђачи или њихови овлаштени представници. Неблаговремене, непотпуне и понуде
које садрже цијену нижу од почетне цијене моторних возила, као и понуде које не садрже доказ о
уплаћеној кауцији неће се узети у разматрање.
VII - Мјесто, вријеме и начин прегледа возила
Возила, заинтересовани купци могу погледати на паркинг простору који се налази испред зграде
општинске управе Сребреница, односно на паркинг простору, почев од дана доношења овог огласа
па све до истека рока за пријем понуда и то у временском интервалу од 10:00 до 15: 30 часова, уз
претходно извршену најаву гдину Мирославу Mатићу, путем телефона број: +387 56 44 55 07 који је
именован као контакт особа.
Начелник општине

_____________________
Младен Грујичић
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