
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

Општина Ново Горажде 

Начелник 

Број: 02/1-  /19 

Датум: 10.05.2019. 

 

На основу члана 56. и 65. Статута општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново 

Горажде“,  број: 4/15 и 4/17) и члана 2. Одлуке о приступању продаји путничког моторног возила       

( „Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 3/19), начелник општине Ново Горажде д о н о с 

и 

О Д Л У К У 

о начину и условима поновне продаје путничког моторног возила – аутобуса марке „Iveco“ 

 

I 

Овом Одлуком прописују се начини и услови поновне продаје путничког моторног возила 

аутобуса марке „Iveco“ “, тип 35 С 13, број мотора 814043S , број шасије ZCFC3591005345198, 

нерегистровано, година производње 2001., боја бијела (у даљем тексту: Возило), а које је у 

власништву општине Ново Горажде. 

II 

Продаја Возила из тачке I ове Одлуке извршиће се кроз поступак затворене лицитације, у којем ће 

заинтересовани учесници у поступку лицитације моћи упутити своју затворену понуду – цијену коју 

су спремне да понуде за куповину, а која не може износити мање од 8.000,00 КМ. 

 

III 

(1) Своје понуде, заинтересовани учесници у поступку лицитације су дужни доставити најкасније до 

20.05.2019. године, у затвореним ковертама, непосредно на протокол Општине, или путем поште, са 

назнаком „Понуда за куповину путничког моторног возила – не отварај“. 

(2) Право учешћа у поступку лицитације имају субјекти који уплате депозит/кауцију за учешће на 

лицитацији, у износу од 500,00 КМ. 

(3) Депозит/кауција се уплаћује на благајни општине Ново Горажде, о чему се уплатиоцу издаје 

посебна потврда или признаница. 

(4) Право учешћа у поступку лицитације немају лица која су запослена у општини Ново Горажде, као 

и лица повезана са њима. 

(5) Уз понуду се доставља и одговарајући доказ о уплати депозита/кауције за учешће у поступку 

лицитације (потврда или признаница са благајне). 

(6) Уколико понуду доставља физичко лице, она мора да садржи име и презиме понуђача и име једног 

од његових родитеља, овјерену фотокопију личне карте понуђача, његову адресу пребивалишта, број 

телефона и број текућег рачуна, а уколико га заступа друго физичко лице – и писмено овлашћење за 

заступање. 

(7) Уколико понуду доставља правно лице, она мора да садржи назив правног лица, адресу сједишта  

и број телефона, потпис овлашћене особе и печат, име лица овлашћеног за заступање у поступку 

лицитације, те писмено овлашћење за заступање уколико оваквог учесника у поступку не заступа 

лице које је законом овлашћено за заступање понуђача, рјешење о упису у судски регистар не старије 

од три мјесеца (оригинал или овјерена фотокопија) и број пословног жиро рачуна. 

(8) Понуда мора бити потписана од стране лица које чини понуду, а уколико је у питању правно лице 

– овјерена потписом лица овлашћеног за заступање и печатом. 

 

IV 

(1) Јавно отварање понуда ће се обавити дана 23.05.2019. године и истом могу присуствовати сви 

заинтересовани учесници у поступку лицитације. 

(2) Понуде које буду запримљене након овог рока, неће бити узете у разматрање. 



V 

(1) Тачно вријеме и мјесто јавног отварања понуда одредиће Комисија за спровођење поступка 

лицитације, коју ће начелник општине именовати посебним Рјешењем, те јој одредити дужности и 

задатке. 

(2) Поступак лицитације отпочиње регистрацијом понуђача која подразумијева провјеру идентитета 

подносиоца понуде, његовог законског заступника или пуномоћника, а о свим спроведеним радњама 

у поступку лицитације се води записник. 

(3) Понуде које не садрже услове прихватљивости неће се узети у разматрање. 

(4) Након отварања свих понуда, Комисија за спровођење поступка лицитације утврђује најповољнију 

понуду, о чему обавјештава све присутне учеснике лицитације, те проглашава побједника лицитације. 

(5) Уколико у поступку лицитације учествује само један понуђач, исти ће се прогласити побједником 

уколико његова понуда садржи услове прихватљивости. 

(6) Критеријум за вредновање понуда је највиша понуђена цијена, а уколико је понуђено двије или 

више идентичних највиших цијена, наповољнијијом ће се прогласити понуда која је најраније 

запримљена. 

(7) Уколико ниједна од понуда не буде садржавала услове прихватљивости, или се за поступак 

лицитације не пријави ниједан учесник, лицитација се од стране Комисије проглашава неуспјелом. 

(8) Са најповољнијим понуђачем, начелник општине ће закључити уговор о купопродаји возила у 

року од три (3) дана од дана проглашења побједника лицитације. 

 

VI 

(1) Уплаћени депозит за учешће на лицитацији ће се вратити свим понуђачима који су учествовали у 

поступку лицитације,одмах након одржане лицитације, изузев најповољнијем понуђачу коме ће исти 

бити враћен након што благајни Општине достави доказ да је на име куповине возила уплатио износ 

своје понуде. 

(2) Понуђач са најповољнијом понудом дужан је општини Ново Горажде уплатити износ своје 

понуде, у року од пет (5) дана од дана закључења Уговора о купопродаји возила из претходне тачке 

Одлуке. 

(3) Уколико понуђач са најповољнијом понудом не приступи закључењу Уговора о купопродаји 

возила из претходне тачке  Одлуке у одређеном му року, или не уплати износ своје понуде у 

одређеном му року, општина Ново Горажде ће за најповољнију прогласити понуду која је рангирана 

непосредно испод прворангиране понуде, а уплаћени депозит понуђача са најповољнијом понудом му 

се неће вратити, док ће депозити свих осталих понуђача бити враћени. 

 

VII 

(1) Све евентуалне порезе и трошкове настале поводом преноса права својине на возилу сноси купац. 

(2) Продаја се врши по принципу „виђено-купљено“, што значи да су искључени сви накнадни 

приговори и рекламације купца упућени продавцу, по питању квалитета и евентуалних недостатака 

возила. 

(3) Преузимање возила од стране купца врши се након достављања доказа о уплати износа 

најповољније понуде, умањеног за износ уплаћеног депозита. 

 

VIII 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику општине Ново Горажде“, на огласној табли 

општине Ново Горажде, као и на званичној Интернет презентацији општине Ново Горажде. 

 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана њеног објављивања у „Службеном гласнику општине 

Ново Горажде.“ 

 

ДОСТАВЉЕНО: ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

- Одс.за фин.,привр.и др.дјел. 

- За објаве Х3 

- а/а Арсеније Мирковић 
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