
 

         На основу члана 29. став 1. тачка 15. Статута ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“ 

Лопаре и Одлуке Управног одбора ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре број: 576-4/18 од 

15.08.2018. године, директор ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре р а с п и с у ј е 

 

 

                                                           ОГЛАС 

                                         ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ 

 

 

     I   ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ  

 

           ЈЗУ Дом здравља“Лопаре“Лопаре путем јавног надметања-лицитације, 

прикупљањем затворених писмених понуда, продаје „ путнички аутомобил, марке 

„Volskswagen“ транспортер СЦ АМБУЛАНТА“ слиједећих карактеристика: 

 

1. Марка и модел: путнички аутомобил, марке „Volskswagen“ транспортер СЦ 

АМБУЛАНТА 

2. Боја: бијела, 

3. Број врата: 2 

4. Број шасије: W2ZZZ70Z1H034463 

5. Снага/запремина мотора: (кW/cm3) 55/1370 

6. Година производња: 2000 

7. Врста горива: Дизел 

8. Возило у вазном стању: Да 

9. Пређена километража: 543.000 км 

10. Регистарске ознаке: 437A483 регисровано до 22.09.2018. године 

11. Почетна цијена: 2.200,00 KM. 

 

 

II   ПРАВО УЧЕШЋА 

 

2.1. Право учешћа у поступку јавног надетања-лицитације, системом затворених  

      писмених понуда  имају сва правна и физичка лица која прије утврђеног рока за  

      лицитацију уплате кауцију/депозит, у износу од 220,00 КМ 

      (двијестотинеидвјестаконвертибилнихмарака). 

2.2. Право учешћа у поступку јавне лицитације немају запослени у ЈЗУ Дому  

      здравља“Лопаре“Лопаре. 

 

III ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА 

 

3.1. Возило се може погледати на паркинг протору ЈЗУ Дома здравља 

„Лопаре“Лопаре, на адреси ул. Мајке Ангелине 25., 75240 Лопаре, у временском 

периоду од 7:00 до 15:00 сати, уз предходну телефонску најаву контакт особи. 

3.2. Контакт особа је: Душко Цвјетиновић: 065/663-927. 

3.3. Возило се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају 

 ( принцип виђено-купљено ). 

 

 

 



IV ДОСТВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

4.1. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „Понуда за Јавну 

лицитацију путничког аутомобила, марке „Volskswagen“ транспортер СЦ 

АМБУЛАНТА“, са доказом о извршеној уплати кауције/депозита, примају се на 

протокол ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре, у улици Мајке Ангелине 25. 75240 

Лопаре до 07.09.2018. године до 10,00 часова. 

4.2. Све понуде достављене иза наведеног рока и без обзира на начин доставе неће 

се узети у разматрању. 

4.3. Јавно отварање понуда уз присутво заинтересованих физичких лица и 

овлаштених представника правних лица која доставе понуде, одржат ће се дана 

07.09.2018. године у 12:00 часова у просторијама управе ЈЗУ Дома здравља 

“Лопаре“Лопаре, у улици Мајке Ангелине 25., 75240 Лоаре. 

4.4. Понуде испод почетне цијене неће бити узете у разматрање. 

4.5. Критеријум за вредновање понуде је највиша понуђена цијена за наведено 

возило, а у случају да су прворангиране двије или више понуда, идентичне тј. имају 

у потпуности исту понуђену цијену, предност се даје понуђачу који је раније предао 

понуду. 

4.6. Отварању понуда могу присуствовати понуђачи, физичка лица лично или по 

пуномоћнику, те особа која је овлаштена да заступа правно лице или пуномоћник за 

учешће у лицитацији. 

 

V САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

5.1. Понуда садржи слиједеће елементе: 

а) Цијену понуде; 

- Физичка лица: име и презиме, име једног родитеља, адреса, број телефона, ЈМБГ, 

износ понуде у КМ ( бројевима и словима ), потпис-уз понуду обавезно доставити 

овјерену копију личне карте; 

- Правна лица: назив правног лица, адреса, број телефона, ЈИБ, износ понуде у КМ 

(бројевима и словима), потпис и печат за правна лица-уз понуду обавезно доставити 

овјерену копију ЈИБ-а, овјерену фотокопију рјешења о упису у судски регистар (не 

старије од 3 мјесеца), име и презиме особе овлаштене за заступање у поступку 

лицитације, адреса ( уколико се ради о правној особи ). 

б) Доказ о извршеној уплати кауције /депозита у износу од 220,00 КМ  

( двијестотинеидвјестаконвертибилних марака). 

5.2. Понуда мора бити потписана од стране подноситеља, а ако је подноситељ 

понуде правна особа иста мора бити потписана од стране овлаштене особе у правној 

особи и овјерена печатом те правне особе. 

5.3. Прихватљивом понудом се сматра свака понуда која садржи податке из тачке 

5.1. до 5.2. и чији је износ понуде једнак или већи од почетне цијене за возило 

путнички аутомобил. марке „Volskswagen“ транспортер СЦ АМБУЛАНТА. 

5.4. Лицитација је пуноважна и у случају да понуду достави један прихватљив 

понуђач. 

 

VI ПОСТУПАК ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 

6.1. Предсједник Комисије приступа отврању приспјелих понуда чије чији се 

садржај уноси у листу понуђача која садржи минимално: редни број, назив 

понуђача, понуђени износ и прихватљивост понуде. 



6.2. Понуде које не испуњавају услове прихватљивости неће се разматрати у 

даљњем поступку лицитације. 

6.3. Комисија, након разматрања листе понуђача, утврђује најповољнију понуду о 

чему усмено обавјештава присутне понуђаче. Предсједник Комисије проглашава 

побједника лицитације који је доставио најповолјнију понуду за возило путнички 

аутомобил, марке „Volskswagen“ транспортер СЦ АМБУЛАНТА. 

6.4. Ако се на позив/лицитацију одозове само један понуђач с прихватљивом 

понудом Комисија га проглашава побједником лицитације. 

6.5. Ако се пријаве два или више понуђача са прихватљивом понудом и истом 

цијеном , која је уједно и највећа цијена понуде, предсједник Комисије ће 

прогласити за побједника, оног понуђача који је раније доставио понуду, по датуму 

и времену пријемног штамбиља ЈЗУ Дома здравља „Лопаре“Лопаре. 

6.6. Након проглашења побједника за возило које је предмет продаје Комисија 

саставља Записник по основу јавног отврања понуда за продају возила. 

 

VII ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

7.1. Купац је дужан приступити закључењу уговора о купопродаји у року од 5 (пет) 

дана од дана завршетка лицитације. 

7.2. Купац је дужан за купљено моторно возило уплатити пуни износ купопродајне-

лицитиране цијене у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања 

купопродајног уговора. 

7.3. Уплате извршити на слиједећи начин: 

      - Кауција се уплаћује на жиро-рачун ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре број:  

        554-003-00000364-55, отворен код „Павловић банке“ у Лопарама. 

      - На уплатницама код сврхе дознаке назначити: „уплата кауције за учешће на 

        лицитацији за возило“. 

7.4. Трошкове преноса власништва, транспорта, као и остале трошкове у складу са 

законским прописима сноси купац. 

7.5. Продаја се врши по принципу „виђено-купљено“ и без могућности накнадних 

приговора и жалби које се односе на предмет продаје. 

7.6.  Купац је дужан моторно возило преузети у виђеном стању и то у року од 3 (три) 

дана по уплати уговорене-лицитиране цијене. 

7.7. Ако купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена тј. не 

приступи склапању Уговора о купопродаји тј. уколико након закључења 

купопродајног уговора купац одустане од његове реализације или не уплати 

пуни износ понуђене цијене, уплаћена кауција/депозит неће бити враћен, а ЈЗУ 

Дом здравља“Лопаре“Лопаре, задржава право додјелити уговор првом 

слиједећем понуђачу са листе успјешних понуђача. 

 

VIII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

8.1. Учесницима у јавној лицитацији чије понуде не буду прихваћене, уплаћени 

депозит биће враћен одмах након отварања понуда, односно 07.09.2018. године. 

Побједнику лицитације депозит се урачунава у цијену коју треба да уплати за 

возило. 

8.2. Да би лицитација била успјешна мора бити достављена најмање једна валидна 

понуда. 



8.3. Након реализације уговора, а прије преузимања возила од стране купца, ЈЗУ 

Дом здравља“Лопаре“Лопаре ће извршити одјаву возила са ЈЗУ Дома 

здравља“Лопаре“Лопаре. 

8.4. Додатне информације могу се добити од господина Душка Цвјетиновића, број 

телефона: 065/663-927, радним данима од 7:00 до 15:00 часова. 

8.5. Текст ове лицитације биће објављен на сајту ЈЗУ Дома здравља „Лопаре“Лопаре 

и на огласној табли ЈЗУ Дома здравља“Лопаре“Лопаре. 

8.6. ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“Лопаре задржава право да прихвати или одбије 

понуде, обустави или поништи продају службеног возила по овом 

огласу/лицитацији у било којој фази јавне лицитације, све до момента уплате 

купопродајне цијене. 

 

 

 

 

Број: 593/18                                                                              ДИРЕКТОР 

Датум: 27.08.2018. године                                            Др Желимир Нешковић 


