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На основу члана 4. Одлуке о продаји службених возила и специјализованих службених 

возила Државне агенције за истраге и заштиту, број 16-11-16-2341-2/19 од 16.4.2019. године, а у 

вези са Инструкцијом о начину и правилима провођења јавне продаје – лицитације за продају 

моторних возила буџетских корисника институција Босне и Херцеговине, број 08-02-2-9207/16 

од 31.10.2016. године, Комисија за јавну продају – лицитацију службених возила и 

специјализованих службених возила Државнe агенције за истраге и заштиту објављује 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЛУЖБЕНИХ 

ВОЗИЛА ДРЖАВНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИСТРАГЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕМ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ – 

ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗАТВОРЕНИМ ПИСАНИМ ПОНУДАМА 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА  

 

1.1. Предмет јавног огласа је продаја службених возила и специјализованих службених возила (у 

даљем тексту: возила) Државне агенције за истраге и заштиту (у даљем тексту: Агенција), 

прикупљањем затворених писаних понуда за избор најповољнијег понуђача, како слиједи: 

 

Број 

ЛОТ-а 
Марка и 

тип возила Регистарска ознака 
Снага мотора 

(kw) и радни 

обијам (cm³) 
Број шасије и мотора 

Дизел/ 

Бензин 

(Д/Б) 

Год. 

произв. 

Опис стања возила, 

пређени км на дан 
25.04.2019. године 

Почетна 

цијена 

(КМ) 

ЛОТ 1 VW Golf  

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

74 KW 

1896 cm³ 

WVWZZZ1JZ3D014842 

ATD325276 
Д 2002 

Исправно, 

регистрација истекла 

20.02.2019. године 

Пређени км: 149 642 

5.000,00 

ЛОТ 2 VW Golf  

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

77 KW 

1896 cm³ 

WVWZZZ1KZ59000380 

BKC423181 
Д 2004 

Исправно, 

регистрација истекла 

15.03.2019. године 

Пређени км: 253 306 

5.100,00 

ЛОТ 3 VW Polo  J25-K-538 
47 KW 

1896 cm³ 

WVWZZZ9NZ69000063 

ASY309762 
Д 2005 

Исправно, 

регистровано до 

11.11.2019. године 

Пређени км: 187 497  

5.000,00 

ЛОТ 4 VW Polo K42-T-925 
47 KW, 

1896 cm³ 

WVWZZZ9NZ69000055 

ASY302421 
Д 2005 

Исправно, 

регистровано до 

14.09.2019. године 

Пређени км: 159 614 

5.000,00 

ЛОТ 5 VW Polo A28-J-614 
47 KW 

1896 cm³ 
WVWZZZ9NZ69000305 

ASY314558 
Д 2005 

Исправно, 

регистровано до 

05.01.2020. године 

Пређени км: 214 449 

4.900,00 

ЛОТ 6 VW Polo  A12-E-970 
47 KW  

1896 cm³ 

WVWZZZ9NZ7Y115582 

ASY319878 
Д 2006 

Исправно, 

регистровано до 

25.12.2019. године 

Пређени км: 253 420 

5.000,00 

ЛОТ 7 VW Polo T06-M-529 
47 KW 

1896 cm³ 

WVWZZZ9NZ7Y115358 

ASY319876 
Д 2006 

Исправно, 

регистровано до 

25.12.2019. године 

Пређени км: 334 641 

4.900,00 
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ЛОТ 8 
VW 

Transporter 
T58-O-741 

128 KW 

2461 cm³ 

WV2ZZZ7HZ6H048870 

AXE054614 
Д 2005 

Исправно, 

регистровано до 

17.01.2020. године 

Пређени км: 142 167  

11.000,00 

ЛОТ 9 
VW 

Transporter 
M50-A-118 

128 KW 

2461 cm³ 
WV2ZZZ7HZ6H050536 

AXE054775 
Д 2005 

Исправно, 

регистровано до 

17.01.2020. године 

Пређени км: 147 012   

11.000,00 

ЛОТ 

10 

Škoda 

Fabia  
T05-M-461 

47 KW 

1896 cm³ 
TMBHF46YX33755620 

ASY157829 
Д 2003 

Исправно, 

регистровано до 

13.05.2019. године 

Пређени км: 129 318 

3.400,00 

ЛОТ 

11 

Škoda 

Fabia  

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

55 KW 

1422 cm³ 
TMBGZ46Y564447692 

AMF907811 
Д 2005 

Исправно, 

регистрација истекла 

21.02.2019. године 

Пређени км: 173 323 

3.600,00 

ЛОТ 

12 

Škoda 

Fabia 
T09-O-320 

51 KW 

1422 cm³ 

TMBBE45J58S500660 

BNM363192 
Д 2008 

Исправно, 

регистровано до 

25.06.2019. године 

Пређени км: 341 835 

4.400,00 

ЛОТ 

13 

Škoda 

Fabia  
Т43-М-992 

51 КW  

1422 cm³ 

TMBBЕ45Ј28С500535 

BNM215004 
Д 2008 

Исправно, 

регистровано до 

25.06.2019. године 

Пређени км: 232 865 

4.700,00 

ЛОТ 

14 

Škoda 

Fabia  

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

51 КW 

1422 cm³ 

ТМBBЕ45Ј48С500262 

BNM249878 
Д 2008 

Исправно, 

регистрација истекла 

05.03.2019. године 

Пређени км: 186 248 

4.700,00 

ЛОТ 

15 

Renault 

Laguna 

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

110 KW 

1995 cm³ 

VF1BGETB635269541 

C003301 
Д 2006 

Исправно, 

регистрација истекла 

24.03.2019. године 

Пређени км: 177 486 

5.000,00 

ЛОТ 

16 

Renault 

Laguna 

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

110 KW 

1995 cm³ 
VF1BGETB635269542 

C003321 
Д 2006 

Неисправно, 

регистрација истекла 

11.02.2019. године 

Пређени км: 224 034 

4.500,00 

ЛОТ 

17 

Renault 

Laguna 

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

110 KW 

1995 cm³ 

VF1BGETB635269531 

C003291 
Д 2006 

Исправно, 

регистрација истекла 

14.04.2018. године 

Пређени км: 161 737 

4.500,00 

ЛОТ 

18 

Renault 

Laguna 

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

110 КW 

1995 cm³ 
VF1BGЕТB635269545 

C003289 
Д 2006 

Исправно, 

регистрација истекла 

09.02.2018. године 

Пређени км: 294 507 

4.300,00 

ЛОТ 

19 

Renault 

Laguna 

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

110 KW 

1995 cm³ 

VF1BGETB635269546 

C003295 
Д 2006 

Неисправно, 

регистрација истекла 

23.02.2017. 

Пређено км: 190 088 

4.500,00 

ЛОТ 

20 

Renault 

Laguna 

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

110 KW 

1995 cm³ 

VF1BGETB635269543 

C003316 
Д 2006 

Исправно, 
регистрација истекла 

08.02.2019. године. 

Пређено км: 279 418 

4.100,00 

ЛОТ 

21 

Ford 

Mondeo  

Возило одјављено 

код надлежног 

органа, МУП РС 

105 KW 

1997 cm³ 

WF0DXXGBBD8A66804 

8A66804 
Д 2008 

Исправно, 

регистрација истекла 

26.06.2018. године 

Пређени км: 290 892 

8.600,00 

ЛОТ 

22 

Мотоцикл 

BMW 

GSR 13 

A62-M-509 
37 KW 

652 cm³ 

WB10172A74ZH95416 

08026998 
Б 2003 

Исправан, 

регистрован до 

05.05.2019. године 

Пређени км: 20 807 

2.900,00 

ЛОТ 

23 

Мотоцикл 

BMW 

GSR 13 

A62-M-515 
37 KW 

652 cm³ 
WB10172A94ZH95384 

08024628 
Б 2003 

Исправан, 

регистрован до 

05.05.2019. године  

Пређени км: 13 627 

3.000,00 

ЛОТ 

24 

Моторне 

санке 

Yamaha  

Не посједује 

регистарску ознаку 

108 KW 

998 cm³ 

JYE8FT0066A001606 

6YMXY998BDA 
Б 2005 Исправне 4.100,00 
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2. НАЧИН ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ – ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 

2.1. Возила која су предмет јавне продаје – лицитације продају се појединачно понуђачу који 

понуди највишу цијену за поједино возило. 

 

3. ПРАВО УЧЕШЋА 

 

3.1. Право учешћа у поступку јавне продаје – лицитације имају сва правна и физичка лица која 

прије утврђеног рока уплате кауцију у износу од 10% почетне цијене возила за које лицитирају. 

3.2. Кауција се уплаћује на благајни Агенције, ул. Николе Тесле 59, Источно Сарајево, II спрат, 

канцеларија 229, до 29.5.2019. године до 13,00 часова. 

3.3. Учесницима у поступку јавне продаје – лицитације чије понуде не буду прихваћене уплаћена 

кауција од 10% биће враћена на благајни један сат након завршетка јавне продаје – лицитације, 

док ће уплаћена кауција најповољнијем понуђачу бити враћена након предочења доказа о 

извршеној уплати пуног износа купопродајне цијене.  

3.4. Запослени у Агенцији и чланови њихове уже породице немају право учешћа у поступку јавне 

продаје – лицитације. 

 

4. ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА 

 

4.1. Возила која су предмет јавне продаје – лицитације могу се погледати на службеном паркинг 

простору Агенције, ул. Николе Тесле 59, Источно Сарајево, осим возила за ЛОТ 22, ЛОТ 23 и 

ЛОТ 24 која се могу погледати на службеном паркинг простору ул. Војводе Радомира Путника 

108, Источно Сарајево. Возила се могу погледати сљедећим данима: 17.5, 22.5. и 28.5.2019. 

године у времену од 12,00 до 14,00 часова, уз претходну најаву продавцу на број телефона 

057/326-367. 

 

5. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

5.1. Понуда се доставља на Обрасцу за цијену понуде, у затвореној (непровидној) коверти на  

којој треба на полеђини написати име и презиме (за физичка лица), назив понуђача (за правна  

лица), број ЛОТ-а за који се доставља понуда, са назнаком „Понуда за продају службених  

возила и специјализованих службених возила путем лицитације – не отварати“. 

5.2. У случају да понуђач доставља понуде за више ЛОТ-ова, понуда за сваки ЛОТ пакује се у  

посебне коверте, које се опет пакују у заједничку коверту. 

5.3. Рок за достављање понуда је 29.5.2019. године, до 13,00 часова, на Писарници Агенције, 

ул. Николе Тесле 59, Источно Сарајево. Понуде достављене након наведеног рока, без обзира 

на начин слања и доставе, неће се узети у разматрање. 

5.4. Јавно отварање понуда уз присуство заинтересованих понуђача одржаће се 30.5.2019. године 

у 13,00 часова, у амфитеатру Агенције, ул. Николе Тесле 59, Источно Сарајево. 
5.5. Један понуђач може доставити понуду за један или више ЛОТ-ова, с тим да се за један ЛОТ 

може доставити само једна понуда. 

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

те лице које је овлаштено да заступа правно лице или пуномоћник за учешће у поступку јавне 

продаје – лицитације. 

5.7. Образац за цијену понуде понуђачи могу преузети лично на Писарници Агенције, ул. Николе 

Тесле 59, Источно Сарајево, канцеларија 21 или на веб страници Агенције www.sipa.gov.ba.  

 

6. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

6.1. Подаци о физичком лицу: име и презиме, име једног родитеља, адреса и број телефона, број 

текућег рачуна и овјерена копија идентификационог документа. 

http://www.sipa.gov.ba/
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6.2. Подаци о правном лицу: назив правног лица, адреса и број телефона, потпис овлаштеног 

лица и печат, име и презиме лица овлаштеног за заступање у поступку јавне продаје – 

лицитације, копија рјешења о упису у судски регистар не старија од три мјесеца овјерена од 

стране надлежног органа, број пословног рачуна. 

6.3. Уколико понуђач (физичко или правно лице) понуду доставља за више ЛОТ-ова, довољна је 

једна овјерена копија идентификационог документа (за физичка лица) или једна овјерена копија 

рјешења о упису у судски регистар (за правна лица) коју доставља у једној понуди, првој по 

редном броју ЛОТ-а на који се пријављује. 

6.4. Попуњен Образац за цијену понуде (цијену исказати искључиво у конвертибилним маркама). 

6.5. Доказ о извршеној уплати кауције. 

6.6. Понуду мора потписати подносилац понуде, а уколико је понуђач правно лице, иста мора 

бити и овјерена печатом правног лица. 

6.7. Прихватљивом понудом сматра се свака понуда која садржи податке из тачке 6.1. до 6.6. 

 

7. ПОСТУПАК ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ – ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 

7.1. Прије почетка јавног отварања приспјелих понуда понуђач може на основу писменог или 

усменог захтјева повући понуду, те ће му понуда бити враћена неотворена. Понуђач неће моћи 

повући понуду уколико је Комисија започела јавно отварање примљених понуда. 

7.2. Предсједник Комисије отвара примљене понуде чији се садржај уноси у листу понуђача која 

садржи: назив понуђача, редни број понуде по приспијећу, понуђени износ и прихватљивост 

понуде. 

7.3. Понуде које не испуњавају услове прихватљивости неће се разматрати у даљем поступку 

јавне продаје – лицитације. 

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

7.5. Након разматрања листе понуђача, Комисија утврђује најповољнију понуду, о чему усмено 

обавјештава присутне понуђаче. Предсједник Комисије проглашава побједника јавне продаје – 

лицитације.  

7.6. Ако се на позив за јавну продају – лицитацију одазове само један понуђач с прихватљивом 

понудом, Комисија га проглашава побједником јавне продаје – лицитације. 

7.7. Ако се пријаве два или више понуђача са прихватљивом понудом и истом цијеном, која је 

уједно и највећа цијена понуде, Комисија даје предност понуђачу који је раније предао понуду. 

7.8. Критеријум за вредновање понуда је највећа понуђена цијена. 

 

8. ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

8.1. Понуђач, односно купац, чија понуда буде прихваћена, дужан је закључити уговор о 

купопродаји у року од седам дана од дана завршетка јавне продаје – лицитације. 

8.2. Купац је дужан да за купљено возило уплати пуни износ купопродајне цијене у року од 

седам дана од дана потписивања уговора о купопродаји. 

8.3. Уплата се врши на сљедећи начин: 

а) Прималац: Јединствени рачун трезора БиХ (ЈРТ) отворен код „Unicredit Bank“ д.д. 

Мостар, број рачуна: 3380002210018390, сврха дознаке „Куповина службених возила и 

специјализованих службених возила“ за Државну агенцију за истраге и заштиту (СИПА); 

б) Број пореског обвезника: тринаестоцифрени ИД број правног лица уколико уплату врши 

правно лице или ЈМБГ уколико уплату врши физичко лице; 

ц) Врста уплате: 0; 

д) Врста прихода: 811 114; 

е) Општина: треба да одговара шифри општине пребивалишта (сједишта) уплатиоца; 

ф) Порески период: треба да одговара датуму уплате; 

г) Позив на број: 0; 

х) Буџетска организација: 0107999. 
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8.4. Све порезе и трошкове у вези са преносом власништва сноси купац. 

8.5. Продаја возила врши се по принципу „виђено – купљено“, што искључује све накнадне 

приговоре и рекламације од стране купца по питању квалитета и евентуалних недостатака на 

возилима, које се неће разматрати. 

8.6. Примопредаја возила извршиће се одмах након предочења доказа о извршеној уплати 

купопродајне цијене. 

8.7. Уколико купац не потпише уговор о купопродаји или не уплати пуни износ купопродајне 

цијене, уплаћена кауција од 10% неће бити враћена. Агенција ће закључити уговор са сљедећим 

најповољнијим понуђачем. 

 

9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

9.1. Све информације у вези са јавном продајом – лицитацијом могу се добити сваки радни дан у 

времену од 12,00 до 14,00 часова на број телефона 057/326-367. 

9.2. Агенција задржава право да прихвати или одбије понуде, обустави или поништи јавну 

продају – лицитацију возила по овом јавном огласу у било којој фази, све до момента уплате 

купопродајне цијене. 

 

 

               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ – ЛИЦИТАЦИЈУ ВОЗИЛА 
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПУНУДЕ 

 

 

Понуда за куповину возила ЛОТ _____ (уписати број ЛОТ-а за који понуђач доставља понуду) 

 

 

 

 

Назив правног лица (уколико је понуђач правно лице) или име и презиме (име једног родитеља) 

уколико је понуђач физичко лице: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Тачна адреса: 

________________________________________________________________________ 

 

 

Број телефона: 

________________________________________________________________________ 

 

 

Број текућег рачуна (за физичка лица): __________________________________________________ 

 

 

Број пословног рачуна (за правна лица): _________________________________________________ 

 

 

 

 

ИЗНОС ПОНУДЕ У КМ: __________________________ 

 

 

 

 

 

Потпис: ___________________                                        МП.                           (печат за правног лица) 

 

 

 

 

Уз понуду доставити:  

- доказ о извршеној уплати кауције; 

- овјерену копију идентификационог документа (за физичка лица); 

- копију рјешења о упису у судски регистар не старију од три мјесеца овјерену од стране 

надлежног органа (за правна лица). 

 




