
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике  
Српске'', број: 97/16) и члана 67. Статута општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), а у складу са Одлуком о продаји моторног возила у власништву 

општине Лопаре број: 01/1-022-1-82/18 од 15.06.2018. године, Комисија за провођење 
поступка продаје возила у власништву општине Лопаре, објављује:  

 
 

ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ 

за продају моторног возила  у власништву општине Лопаре 
 

I Подаци о возилу 

Општина Лопаре путем усмене јавне лицитације продаје путничком моторно возило 
''TOYOTA LAND CRUISER'', регистарских ознака A54-E-414 година производње 2000-та, 

регистрована до 18.05.2019.године.  
II Подаци о цијени 

Почетна продајна цијена возила из преходног члана износи 10.000,00  (словима: 
десетхиљада) КМ.  
III Право учешћа 

Право учешћа у поступку усмене јавне лицитације имају сва физичка и правна лица (осим 
запослених у општинској управи општине Лопаре), која до почетка усмене јавне 

лицитације у просторијама Одјељења за финансије општинске управе општине Лопаре,  
изврше уплату депозита у износу од 10% од почетне продајне цијене возила, најкасније 1 
(један) сат прије почетка лицитације. Лицима која не уплате депозит за учешће на 

лицитацији и не поднесу пријаву 1 сат прије почетка лицитације, неће бити дозвољено 
учешће у поступку лицитације.  

IV Преглед возила 

Продаја возила се врши по начелу ''виђено-купљено'' без накнадних приговора и 
рекламација које се односе на стање возила које је предмет продаје.  

Возило се може прегледати сваким радним даном  на паркингу општине Лопаре у времену 
од 08,00 до 16,00 часова.  

V Вријеме одржавања лицитације  

Лицитација возила усменим надметањем ће се одржати дана 09.08.2018. године (четвртак) 
у сали Скупштине општине Лопаре, улица Цара Душана 143. Лопаре, са почетком у 12,00 

часова 
VI Ток лицитације 

Лицитирати се не може испод почетне цијене.  
Најмањи лицитациони помак износи 100,00 КМ.  
Понуђачи су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом или 

пасошем, односно овјереном пуномоћи за заступање уколико се ради о заступнику.  
VII Обавезе купца 

Са понуђачем (купцем) који понуди највећу цијену, закључиће се купопродајни уговор 
одмах по завршетку лицитације.  
Рок за уплату укупне постигнуте цијене износи 3 (три) радна дана од дана закључивања 

уговора о продаји. 
Све порезе и трошкове око превода возила сноси купац.  

VIII Додатне информације  

Учесницима у лицитацији који нису купили возило депозит ће бити враћен одмах по 
завршетку лицитације.  

Све остале информације можете добити на телефон број: 065/800-756 
 

Број:02/1-022-1-82-1.1/18     ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ  
Датум:24.07.2018. године                  Жељко Тешић, с.р. 


