
На основу Одлука Надзорног одбора КП "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево бр. 7550-
2/16 од 04.11.2016. године и 3576-1/17 од 16.05.2017. године и Правила продајe моторних возила 
методом прикупљања понуда  број 7047/17 од 28.08.2017. године објављује се 
 

О Г Л А С 
о јавној продаји моторних возила 

 
Предмет јавне продаје су сљедећа моторна возила: 
 

1. Шкода Суперб 2. Лада Нива 
- врста возила: М1 - путнички аутомобил - марка возила: Лада Нива 4x4 
- марка возила: Шкода Суперб  - година производње: 2007. 
- година производње: 2008. - тип возила: 21214 
- врста мотора: дизел - боја возила: црвена 
- снага мотора (кw): 96 - облик каросерије: теренско 
-радни обим мотора (см³): 1896 - мјеста за сједење: 5 
- боја возила: црна  - врста мотора: ОТТО 
- облик каросерије: АА - лимузина - снага мотора (кw): 59 
- мјеста за сједење: 5 -радни обим мотора (см³): 1690 
- важење регистрације до: 10.09.2017. - катализатор: ДА 
- еко карактеристике: ЕУРО 4 - возило одјављено 25.04.2017. 
- стање возила: у возном стању - стање возила: у возном стању 
- почетна цијена: 7.008,00 КМ - почетна цијена: 1.549,00 КМ 
- Износ депозита: 700,00 КМ - Износ депозита: 150,00 КМ 

 
 
Право учешћа на јавној продаји имају сва правна и физичка лица која доставе понуду која садржи 
сву тражену документацију и уплате депозит на жиро-рачун продавца број 567 483 10000004 84 
отворен код Сбербанк а.д.. Понуђачи су дужни извршити уплату депозита најкасније до 
14.09.2017. године.  
Рок за доставу понуда је 15.09.2017. године у 12:00 часова, а понуда се сматра благовремено 
достављеном уколико је најкасније до истека наведеног рока запримљена код продавца (без 
обзира на начин достављања - лично или поштом).  
Продаја ће се обавити методом прикупљања понуда у складу са Правилима продајe моторних 
возила методом прикупљања понуда  број 7047/17 од 28.08.2017. године, која потенцијални купци 
могу преузети са web странице www.vikis.info или лично у сједишту продавца.  
Понуђач доставља понуду у затвореној непровидној коверти, са именом и адресом понуђача, на 
којој ће стајати: „Јавна продаја моторних возила: Понуда за возило _______________ - не отварај”.  
                 (уписати назив возила)   
Уколико понуђач доставља понуде за оба возила, морају бити достављене у одвојеним ковертама 
за свако возило. 
Возила се могу погледати сваког радног дана од 08:00 до 14:00 у улици Николе Тесле 53А (Шкода 
Суперб) и Драже Михаиловића 62 (Лада Нива).  
Отварање понуда  ће се обавити дана 15.09.2017. године са почетком у 12:30 часова у сједишту 
продавца. Све информације у вези са јавном продајом на телефон број 057/340-914. 
 
 
 
 
 


