
 

Број: 405/18 
Датум: 12.04.2018. 
На основу Одлуке Управног одбора Ју „Студентски центар Пале“ број  294-7/18 од  
15.03.2018.  године и члана 32 . Статута  ЈУ „ Студентски центар Пале“   (“Сл. гласник РС“ бр. 10/12)  
директор Центра   објављује:  

ЈАВНИ ОГЛАС 

о продаји службеног аутомобила путем јавне лицитације 

  

Продаје се службени аутомобил  у власништву ЈУ „ Студентски центар Пале“ ,  марке Škoda Octavia 
тип 1.9 TDI , боја беж металик, бр.шасије TMBCS21Z3B2022310, бр. мотора BXEE03918, година 
производње 2010. година, Kw 77, ccm 1896. 
Почетна цијена утврђује се у износу од  11.000,00 КМ. 
Продаја ће се извршити  прикупљањем писмених понуда (затворене коверте). Критеријум за 
додјелу уговора је највећа понуђена цијена. 
Продаја се врши  по принципу  „виђено-купљено“ ,  те се накнадне рекламације не уважавају. 
Возило се може погледати  на паркинг простору Студентског центра на адреси Карађорђева 54Б у 
Палама, у времену од  9:00  до 14:00 часова. 
Право учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица  која  изврше уплату 
депозита 10% од почетне цијене  и то најкасније један сат прије почетка лицитације на жиро рачун 
ЈУ „Студентски центар Пале“ број 5710500000022742 код Комерцијалне банке ад Бања Лука. 
Понуде се достављају  у затвореној коверти  са назнаком  Понуда за продају аутомобила , НЕ 

ОТВАРАЈ, са доказом о извршеној уплати депозита. 
Понуде  се могу доставити лично или препоручено путем поште на адресу: 

ЈУ „ Студентски центар Пале “ 

Карађорђева 54 Б 

71 420 Пале 

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Све понуде које пристигну након истека рока од 8 дана од дана објављивања  неће се узимати у 
разматрање. 
Понуда треба да садржи : 
-податке о физичком лицу   (име и презиме, име једног родитеља , адресу и број       
 телефона, копија идентификационог документа), 
-податке о правном лицу ( фотокопија рјешења о упису у судски регистар овјерену од стране 
надлежног органа , име и  презиме  овлаштеног лица за заступање у поступку лицитације, адресу и 
број телефона) 
-износ понуде у конвертибилним маркама, 
-доказ о уплати депозита 
Понуда мора бити потписана од стране подносиоца , а уколико је понуђач правно лице , иста мора 
бити и овјерена печатом правног лица. 
Пристигле понуде ће се отворити дана  26.04.2018. године са почетком у 12:00 часова у 
просторијама Студентског центра , канцеларија  број  9. Отварању понуда могу присуствовати 



понуђачи или њихови овлаштени представници. Неблаговремене и нејасне понуде као и понуде 
које садрже нижу цијену од почетне  неће се разматрати. 
Понуђачи су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом или другим 
идентификационим документом, односно овјереном пуномоћи за заступање уколико се ради о 
заступницима. 
Да би лицитација била успјешна мора бити достављена најмање једна валидна понуда.  
Након доношења  одлуке о избору купца уговор ће бити закључен у року од 7 дана. 
Аутомобил се може преузети по исплати купопродајне цијене коју је купац дужан да уплати у року 
од 7 дана од дана закључења уговора. 
Све  трошкове око преноса власништва, осигурања, регистарције и сл .  сноси купац. 
Учесницима у поступку лицитације чије понуде не буду прихваћене , уплаћени износ депозита ће 
бити враћен. 
Побједнику лицитације депозит ће бити враћен по реализацији купопродајног уговора. 
 

Остале информације могу се добити на телефон 057/227-268 или на e-mail 
pravnasluzba@scpale.com. 
 
 
 
 

                                                                 директор  Центра 

                                                                 Дамјан Шкипина 


