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На основу члана 1. Одлуке о продаји службеног возила, број: 1-4-16-3-323-1/16 од      
13.04.2016. године и члана 1. Одлуке о именовању Комисије за продају возила, број: 1-
4-16-3-323-3/16, од 13.04.2016.године, Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и 
Херцеговине објављује 
 
 

Ј А В Н У  Л И Ц И Т А Ц И Ј У 
за продају возила методом прикупљања писмених понуда – трећи позив 

 
 

1. Предмет продаје 
 
 

ЛОТ 
бр. 

Марка -
тип 

возила 
Број мотора/шасије 

Рег. ознака/  
година 

производње 

Снага 
мотора 

у КW 

Запремина 
мотора 

Пређена 
километража 

Почетна 
вриједност 

 
1. 

Renault 
Laguna 
2.0 dci 

C010964 
VF1BT190E40560754 

 

E35-J-475 
2008 

110 1995 130.245 km 
7.500,00 

KM 

3. 
Renault 
Laguna 
2.0 dci 

C010467 
VF1BT190E40328112 

J15-M-019 
2008 

110 1995 260.111 km 
6.000,00 

KM 

 
 
 

2. Право учешћа 
 

1) Право учешћа на лицитацији имају домаћа и страна физичка и правна лица, која 
уплате депозит у вриједности од 5% од почетне вриједности возила, а исти се 
уплаћује у Одјељењу за финансије и рачуноводство Дирекције за цивилно  
ваздухопловство, Војводе Пере Креце бб, Бања Лука, канцеларија број 303, на 
III спрату.  

2) Право учешћа у поступку лицитације немају запослени у Дирекцији за цивилно 
ваздухопловство БиХ и чланови њихове уже породице. 
 
 

3. Преглед возила  
 
1) Возило се може погледати на паркингу Дирекције за цивилно ваздухопловство 

Босне и Херцеговине, Војводе Пере Креце бб, Бања Лука, у периоду од  
13.06.2016. до 21.06.2016. године од 10:00 до 12:00 часова. 

2) Контакт особа: Горан Галић, број телефона: 066/830-090. 
 
 
4. Достављање понуде  

 
1) Понуде у затвореној коверти са назнаком ''НЕ ОТВАРАЈ  - Понуда за продају 

возила путем лицитације, ЛОТ бр.....'', са доказом о извршеној уплати 
депозита, доставити у року од 8 дана од дана објављивања у средствима јавног 
информисања (до 21.06.2016. године до 12:00 часова). 



 

 

2) Понуде које пристигну послије рока назначеног у тачки 1. неће бити узете у 
разматрање. 

3) Јавно отварање понуда одржаће се 21.06.2016. године, у 13:00 часова, на 
адреси Војводе Пере Креце бб, Бања Лука. 

4) Отварању понуда могу присуствовати физичка лица лично или по пуномоћнику, 
те особа која је овлашћена да заступа правно лице или пуномоћник за учешће у 
поступку лицитације. 
 

 
5. Садржај понуде 

  
1) Понуда садржи сљедеће: 

а) Подаци о физичком лицу (име и презиме, адреса и број телефона, копија 
личне карте); 
б) Подаци о правном лицу (овјерена фотокопија рјешења о упису у судски 
регистар, име овлашћеног лица за заступање у поступку лицитације, адреса, 
број телефона); 
ц) Износ понуде у КМ; 
д) Доказ о уплати депозита. 

 
2) Понуда мора бити потписана од стране подносиоца, а за правно лице овјерена 

печатом правног лица. 
 
 

6. Ток лицитације 
 

1) Регистрација понуђача – провјера идентитета подносиоца понуде, законског 
засупника или пуномоћника; 

2) Након регистрације учесника, саопштавају се правила лицитације; 
3) Предсједник Комисије саопштава садржај јавног позива и позива учеснике да 

приступе отварању приспјелих понуда; 
4) Јавно отварање понуда; 
5) Након отварања свих благовремено пристиглих понуда, закључује се јавно 

надметање утврђивањем листе понуђача који су понудили цијену изнад 
утврђене почетне цијене и констатује се да је возило продато најповољнијем 
понуђачу; 

6) Уколико се на позив одазове само један понуђач и да понуду на почетну цијену 
или већи износ, предсједник га проглашава побједником лицитације; 

7) Уколико се пријави два или више понуђача са истом цијеном, која је уједно и 
највиша цијена понуде, Комисија ће их позвати да, уколико желе, изврше 
повећање цијене јавним надметањем. Најмање повећање лицитираног износа је 
100 КМ. Уколико понуђачи то не желе или нису присутни, Комисија ће 
прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду по датуму и 
времену пријемног штамбиља протокола Дирекције. 

 
7. Обавезе купца 

 
1) Понуђач, чија понуда буде прихваћена, односно купац, дужан је уплатити пуни 

износ за купљено возило у року од 8 дана од дана проглашења побједником 
лицитације, након чега ће, уз презентацију доказа о уплати, с њим бити 
закључен уговор о купопродаји. 

2) Купац је дужан купљено возило преузети најкасније 5 дана од дана потписивања 
уговора. 

3) Све порезе и трошкове око преноса власништва сноси купац. 



 

 

4) Продаја се врши по начелу ''купљено-виђено'', без накнадних приговора и жалби 
које се односе на предмет продаје, а примопредаја ће се извршити одмах по 
предочењу доказа о извршеној уплати. 

5) Ако купац одустане од куповине, односно не приступи склапању уговора, 
уплаћени депозит му неће бити враћен, а Дирекција ће уговор склопити са 
сљедећим најповољнијим понуђачем. 

 
 
 
8. Додатне информације 

 
1) Учесницима у лицитацији, чије понуде не буду прихваћене, депозит од 5% ће 

бити враћен на благајни гдје је и уплаћен. 
2) Учеснику у лицитацији, чија понуда буду прихваћена, на дан лицитације ће бити 

достављени подаци о трансакционом рачуну Министарства финансија и трезора 
БиХ, на који је потребно извршити уплату износа за купљено возило. 

 


