
Број: 1519/21 

Датум: 29.09.2021.  

 
Дневни лист Глас Српске 

Скендера Куленовића 93 

78 000 Бања Лука 

 

На основу Правилника о лицитацији Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-УО-

III-21-1-41/21 од 05.03.2021. и Одлуке Управног одбора Универзитета у Источном 

Сарајеву, број: 01-УО-III-71-44/21, од 07.05.2021. године, расписује се  

 

О Г Л А С 

o продаји путничког возила путем јавне лицитације 
 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

Продаја путничког возила у власништву Технолошког факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, Škoda Octavia, 2.0 ТDI, Elegance са следећим карактеристикама: 
Број шасије........................................................ ТМBBAЈ4NЕ0Е0128050 

Број мотора........................................................ CКF033972 

Радна запремина (cm³)...................................... 1968 cm³ 

Снага мотора (KW)........................................... 110 KW 

Гориво................................................................ Дизел 

Број сједишта......................................................... 5 

Боја возила......................................................... Црна металик 

Број врата........................................................... 5 

Година производње........................................... 2013 

 

Почетна цијена je 13.100,62 КМ. 

 

II МЈЕСТО И  ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ 

Отварање понуда достављених у року утврђеним овим огласом биће обављено дана 

15.10.2020. године у 11,00 часова у просторијама Технолошког факултета Зворник, 

Каракај 34 А. 

Кауција за учешће на лицитацији износи 10 % од почетне цијене путничког возила. 

III НАЧИН ПРОДАЈЕ 

Продаја се врши путем достављања понуда у затвореним ковертама.  

Сви заинтересовани потенцијални учесници на лицитацији, предмет лицитације  могу 

погледати на адреси: Технолошки факултет Зворник, Каракај 34 А. Возило се продаје у 

виђеном стању,  без накнадних рекламација и приговора. 

Услов одржавања лицитације је испуњен уколико се пријави један учесник. 

IV УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

Својство учесника на лицитацији може стећи свако домаће и страно физичко и правно 

лице на начин да се:  

1. Пријави на лицитацију путем попуњеног образца за пријаву (Образац је 

доступан на сајту Универзитета у Источном Сарајеву - www.ues.rs.ba). 

        

                  Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А  

 УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

ТЕХНОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ 

ЗВОРНИК 

/: (056) 260-190; :261-072;  263-353 

www.tfzv.ues.rs.ba 

  

R E P U B L I C  OF  S R P S K A 

UNIVERSITY   OF  EAST  SARAJEVO 

FACULTY OF TECHNOLOGY 

ZVORNIK 
/: (387 56) 260-190;   : 261-072; 263-353 

E-mail: sekretar@tfzv.ues.rs.ba 
 

http://www.tfzv.ues.rs.ba/
mailto:sekretar@tfzv.ues.rs.ba


2. Уплати кауцију у износу од 10% од почетне цијене на жиро-рачун број 562-099-

80950598-34, врста прихода 722539, буџетска организација 1251017, општина 

119.  

На лицитацији не могу учествовати физичка лица која су у радном односу на 

Универзитету Источно Сарајево или чланови органа управљања Универзитета. 

У случају да побједник лицитације одустане у том случају кауцију задржава продавац, а 

уговор о купопродаји се нуди следећем рангираном учеснику лицитације по цијени коју 

је исти понудио.  

У случају да и другорангирани учесник одустане у поступку кауција се задржава, а 

закључење уговора се нуди трећерангираном учеснику лицитације.  

У случају да и трећерангирани учесник лицитације одустане кауција се такође 

задржава, а поступак лицитације се понштава. 

Пријаве за учешће на лицитацији са доказом о уплати кауције подносе се путем поште 

на адресу продавца: Технолошки факултет Зворник, Каракај 34 А. 75400 Зворник или 

предајом на протокол продавца са назнаком „Пријава на лицитацију за продају 

путничког возила“. 

Рок за подношење понуда је 15.10.2020. године до 09,00 часова. 

V НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

По извршеној лицитацији у року од 15 дана сачиниће се купопродајни уговор са купцем 

за путничко возило које је предмет продаје, када ће се извршити уплата цјелокупне 

купопродајне цијене. Уплаћена кауција се урачунава у купопрoдајну цијену. 

VI ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ПРЕДАЈЕ У ПОСЈЕД 

Путничко возило ће се предати у посјед купцу по закључењу купопродајног уговора и 

прилагања доказа о уплати купопродајне цијене у цјелости. 

Учесницима у лицитацији који нису купили возило, поврат уплаћене кауције  извршиће 

се путем система трезора и то најмање у року од 15 дана од дана одржане лицитације. 

Све додатне информације могу се добити на тел. 065/318 692, контакт особа Миодраг 

Поповић, е-mail:sekretar@tfzv.ues.rs.ba 

 

Достављено: Д Е К А Н 

- Наслову  

- а/а ____________________________ 

 Проф. др Драган Вујадиновић 

 


