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Број: 02-014-181/19-1 

Датум: 23.4.2019. године 

 

На основу Рјешења начелника општине Власеница бр. 02-014-181/19 од 26.3.2019. године, 

Комисија за провођење поступка продаје путничких моторних возила у власништву 

Општине Власеница објављује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за другу јавну продају путничких моторних возила 

 у власништву Општине Власеница 

 

I Предмет друге јавне продаје 

Предмет продаје су путничка моторна возила сљедећих карактеристика: 

Редни број 1 2 

Марка/тип возила AUDI A4 LIMOUSINE PEUGEOT 508 

Година производње 2013. 2013. 

Боја црна бијела 

Број шасије WAUZZZ8K2EN011161 VF38D9HL0DL019573 

Снага/запремина мотора 

(kW/cm³) 

100/1968 84/1560 

Врста мотора  дизел дизел 

Регистарске ознаке А39-К-109 Т34-Е-729 

Регистровано до: 19.4.2019. 29.5.2019. 

Пређена километража: 249.000 259.000 

Почетна цијена:  22.531,22 KM 12.430,94 KM 

 

II Начин продаје 

Продаја путничких моторних возила извршиће се поступком јавне продаје прибављањем 

затворених писмених понуда. 

III Услови продаје 

Право на достављање писмених понуда имају сва правна и физичка лица (осим запослених 

Општинске управе општине Власеница, као и чланова њихове уже породице, као и 

пословни субјекти у њиховом искључивом власништву или њихових сродника) која 

испуњавају услове из Упутства понуђачима за достављање затворених писмених понуда 

по основу јавне продаје путничких моторних возила у власништву Општине Власеница и 

која уплате аконтацију. 



 
 

Аконтација се уплаћује на жиро рачун буџета број: 5550060000551169 код Нове банке а.д. 

Бањалука, шифра општине 116, а у сврху уплате се означава редни број возила за који се 

подноси понуда. Аконтација за учешће у поступку продаје износи 10% од почетне 

продајне вриједности возила за које се доставља понуда. 

Упутсво за припрему понуде и Образац за понуду се може преузети сваког радног дана у 

периоду од 7:30 до 14:30 часова у Центру за пружање услуга грађанима (Шалтер сала)  на 

шалтеру бр. 4 у згради Општинске управе општине Власеница и/или на сајту Општине 

www.opstinavlasenica.org 

Критерији за вредновање понуда је – највиша понуђена цијена за путничко моторно 

возило. У случају да понуђачи понуде исту цијену за путничко моторно возило, предност 

ће имати понуђач чија је понуда раније примљена. 

Продаја се врши по принципу „виђено-купљено“, што искључује све накнадне приговоре 

и рекламације купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака 

моторног возила. 

Писмене понуде се подносе на адресу Општинске управе општине Власеница, 

Светосавска 14, 75 440 Власеница лично на протокол шалтер бр. 4 у Центру за пружање 

услуга грађанима (Шалтер сала) или поштом препоручено.  

Понуде се подносе у затвореној (непровидној) коверти на којој мора бити ознака 

„ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА (навести редни број 

возила на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте је потребно 

навести назив и адресу понуђача. 

 

IV Отварање понуда 

Рок за доставу понуда је 14.5.2019. године до 12:00 часова, а јавно отварање понуда ће се 

одржати 14.5.2019. године у 12:30 часова у просторијама Сале за састанке I спрат зграда 

Општинске управе општине Власеница, уз присуство заинтересованих физичких лица и 

овлаштених представника правних лица који доставе понуде. 

Понуде које стигну послије назначеног датума и времена неће се узимати у разматрање. 

 

V Додатне информације 

Сви заинтересовани понуђачи могу погледати возила која се налазе на општинском 

паркингу, Светосавска 14, до 13.5.2019. године у термину од 11 до 14 часова. 

Сви остали детаљи везани за поступак Јавног позива дефинисани су у Упутству. Додатне 

информације и појашњења се могу добити на телефон број: 056/490-085. 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ  

ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

http://www.opstinavlasenica.org/

