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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Министарство одбране  

 

 
BOSNA I HERCEGOVINA 

Ministarstvo odbrane-obrane 

 

 

Број:11-16-4-591-15/21 

Датум: Сарајево, 08.11.2021. године 

 

 

На основу Одлуке о продаји аутомобилске фурде (секундарних сировина) настале 

расходовањем м/в ОС БиХ број: 11-16-4-591-14/21 од 07.09.2021. године и члановима 122. и 

124. Правилника о финансијском и материјалном пословању у МО и ОС БиХ број: 12-02-3-

3954/16 од 29.09.2016. године, Министарство одбране Босне и Херцеговине, објављује, 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

за продају аутомобилске фурде (секундарних сировина) настале расходовањем м/в  

Оружаних снага Босне и Херцеговине  

(методом затворених писаних понуда) 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА 

Предмет јавног огласа је продаја - лицитација аутомобилске фурде (секундарних 

сировина) настале раскодовањем 713 м/в Оружаних снага  Босне и Херцеговине (у даљем 

тексту: „аутомобилске фурде“), од чега 62 пуничка, 427 теретних и 224 остала возила, 

која се налазе на 23 локације ОС БиХ, методом прикупљања затворених писаних 

понуда, према спецификацији датој у Прилогу број: 1, овог огласа (објава на 

www.mod.gov.ba). 

Процијењена оквирна количина аутомобилске фурде износи 3.387.016 кг. 

Почетна продајна цијена аутомобилске фурде у виђеном стању износи 0,36 КМ по 

јединици мјере (килограму), без ПДВ-а. 

 

2. ПРАВО УЧЕШЋА 

 

2.1.Аутомобилска фурда која је предмет јавног огласа, продаје/лицитира се збирно (по 

локацијама ОС БиХ), понуђачу који је понудио највишу цијену за аутомобилску фурду 

у виђеном стању по јединици мјере (килограму), без ПДВ-а. 

 

2.2. Право учешћа на продаји/лицитацији имају сва физичка и правна лица које изврше  

уплату кауције у износу од 10 % вриједности почетне цијене  за укупну количину која је 

предмет продаје и за коју достављају понуду, што износи 121.932,57 КМ. 

 

2.3. Уплата кауције се врши уплатом на главни буџетски рачун код Централне банке  БиХ 

број 0000030000000145.  

http://www.mod.gov.ba/
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       Приликом уплате кауције на поменути рачун, навести сљедеће податке који се односе 

на банковни рачун за уплату средстава: 

       Прималац: Министарство финансија и трезора БиХ 

       Трансакцијски рачун број: 0000030000000145 

       Позив на број: 37111 

       Сврха уплате: Јавно надметање-лицитација у Министарству одбране БиХ – за 

аутомобилску фурду.  

 

 

2.4. Запослени у Министарству одбране/Оружаним снагама БиХ и чланови њихових ужих 

породица немају право учешћа на лицитацији. 

 

3. ПРЕГЛЕД АУТОМОБИЛСКЕ ФУРДЕ 

 

3.1. Аутомобилска фурда може се погледати на сљедећим локацијама: касарна Рајловац, 

Сафета Зајке бб; касарна Бутила, Бутилска 59; касарна Зеница, Билмиште бб; ТБТ 

Високо, Бањерска бб; Филиповићи-Фоча, Филиповићи бб; Чапљина, Грабовине бб; 

Мостар, Родоч бб; Билећа, Билећки борци бб; Дужи, Дужи бб; Ливач, Ливач бб; Козара-

Бањалука, Краљице Марије бб; Аеродром Маховљани, Поље Маховљани 1; Приједор, 

Славка Родића бб; Бихаћ, Жегарска алеја бб; Мањача, Мањача бб; Дервента, Светог Саве 

бб; Кула-Мркоњић Град, Кула бб; Дубраве-Тузла, Горње Дубраве бб; Бијељина, Српске 

добровољачке гарде бб; Стојковићи-Нови Травник, Стојковићи бб; Добој, Видовданска 

66; Орашје, Букова Греда бб и Жепче,  Татар Буџак бб; од 29.11.2021. године до 

14.12.2021. године, у времену од 09,00 до 13,00 сати. 

 

3.2.Контакт лица су наведена у табеларном прегледу м/в за продају као аутомобилска фурда, 

прилог број 1. 

 

4. РОК И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ  

 

4.1.Понуде се достављају на Протокол Министарства одбране БиХ (канцеларија бр. 81), 

Улица Хамдије Крешевљаковића 98, 71000 Сарајево, лично или путем препоручене 

поште. У разматрање ће се узети понуде које буду достављене на Протокол 

Министарства одбране БиХ  у року од дана објављивања јавног огласа у дневним 

новинама „Ослобођење“, „Вечерњи лист“ и „Глас Српске“,  a најкасније 16.12.2021. 

године до 11,00 сати. 

 

     Непотпуне и понуде достављене након наведеног рока, без обзира на начин доставе неће 

се узимати у разматрање. 

 

4.2. Понуду треба доставити у једној затвореној (непровидној) коверти на којој треба 

написати: „Понуда за продају аутомобилске фурде путем јавне продаје/лицитације“, „Не 

отварати“. 

 

 

4.3. Један понуђач може доставити само једну понуду.   
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4.4. Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом 

тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене 

потписом понуђача, уз навођење датума исправке.  

Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за 

достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна 

понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може 

у истом року одустати од своје понуде, достављањем продавцу писане изјаве. Писана 

изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о одустајању од 

понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена. 

 

5. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Понуда треба да садржи : 

- податке о физичком лицу (име и презиме, име једног родитеља, адреса пребивалишта и 

број телефона, копија идентификационог документа – овјерена копија, потврда о 

трансакцијском рачуну од банке код које физичко лице има отворен рачун) или податке 

о правном лицу (назив правног лица, адреса и број телефона, потпис овлаштене особе и 

печат, име лица овлашћеног за заступање у поступку лицитације, рјешење о упису у 

судски регистар не старије од три мјесеца овјерено од стране надлежног органа, потврда 

о трансакцијском рачуну од банке код које правно лице има отворен рачун); 

- износ понуде исказан у конвертибилним маркама (КМ);  

- доказ о уплати кауције; 

-   понуду мора потписати подносилац понуде, а уколико је понуђач правно лице, мора бити   

потписана и овјерена печатом правног лица. 

 

6. КРИТЕРИЈ ПРОДАЈЕ/ЛИЦИТАЦИЈЕ И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

6.1.Избор најповољнијег понуђача, извршиће се комисијски.  

 

6.2. Отварање понуда ће се обављати редом, како су приспјевале. 

 

6.3. Понуде испод почетне продајне цијене из тачке број 1, неће бити узете у разматрање. 

 

6.4. Најповољнијом понудом сматраће се понуда с највишим понуђеним износом. 

  

6.5. Аутомобилска фурда продаваће се по принципу „виђено-купљено“, што искључује све 

накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета или 

евентуалних недостатака. 

 

7. ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

7.1.Отварање достављених понуда за продају/лицитацију аутомобилске фурде, одржаће се 

у Сарајеву у згради МО БиХ у Улици Хамдије Крешевљаковића број 98, дана 16.12.2021. 

године са почетком у 12,00 сати, уз присуство заинтересованих понуђача. 

 

7.2. Отварању достављених понуда могу присуствовати понуђачи – физичка лица која су 

доставила понуду, уз идентификациони документ и доказ о уплаћеној кауцији, односно 
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лица овлашћена за учешће на јавној лицитацији у име правног лица уз писмено 

овлаштење и доказ о уплаћеној кауцији. 

 

7.3. Предсједник Комисије отвара приспјеле понуде, чији се садржај уноси у листу понуђача 

која садржи: назив понуђача, редни број понуде по приспјелости, понуђени износ, 

прихватљивост понуде. 

 

7.4. Понуде које не садрже елементе прописане у тачки 5. неће се разматрати у даљем 

поступку продаје. 

 

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

усмено обавјештава присутне понуђаче. Предсједник комисије проглашава побједника 

јавне продаје који је доставио прихватљиву понуду. 

 

7.6. Ако се на позив одазове само један понуђач са прихватљивом понудом, комисија га 

проглашава побједником продаје/лицитације.  

 

7.7. У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама/омотницама доставе 

понуду с истим износом, који је уједно и највиши понуђени износ, комисија ће 

прогласити побједником понуђача који је раније доставио понуду по времену и датуму 

пријемног штембиља Министарства одбране БиХ. 

 

7.8. О јавном отварању понуда комисија ће сачинити записник и утврдити листу понуђача 

који су понудили цијену која је једнака или већа изнад почетне цијене и констатовати 

који су понуђачи понудили највећу цијену. Након проглашења побједника за средства 

која су предмет продаје, комисија ће записник –листу побједника упутити на јавну 

објаву на званичној веб страници Министарства одбране БиХ (www.mod.gov.ba). 

 

7.9. С одабраним понуђачем Министарство одбране БиХ ће закључити купопродајни уговор 

у року од 7 (седам) дана по завршетку поступка јавне продаје и истом ће бити враћен 

уплаћени депозит по достављању доказа о уплати уговореног износа, на начин као што 

је дефинисано у тачки 9.2. 

 

7.10. У случају изостанка склапања уговора о купопродаји с одабраним понуђачем сходно 

условима из огласа, уговор о купопродаји закључиће се са сљедећим најповољнијим 

понуђачем. У том случају понуђач који је одустао од закључења уговора губи право на 

уплаћену кауцију. 

 

8. ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

8.1.Најповољнији понуђач дужан је авансно уплатити 80% укупне вриједности уговора у 

року од 7 дана на рачун наведен у тачки 8.3., а уколико то не учини сматраће се да је 

одустао од куповине и губи право на поврат новца од уплаћене кауције. 

 

8.2. На цијену која је добијена након окончања поступка лицитације обрачунава се ПДВ 

(17%), који иде на терет купца. 

 

http://www.mod.gov.ba/
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8.3.Уплату извршити на сљедећи начин: 

а) Примаоц: Министарство финансија и трезора БиХ 

б) Банка: Уницредит банка a.д. Бања Лука 

в) Трансакцијски рачун: 5517902220404858 

д) Сврха уплате: Уплата по основу куповине аутомобилске фурде по Уговору 

број: ________________  за Министарство одбране БиХ 

ђ) Позив на број: 37111 

е) Врста прихода: 811114 

ж) Општина: 077. 

 

8.4. Све порезе и остале трошкове сноси купац. 

  

8.5. Примопредаја аутомобилске фурде  извршиће се уз предочење уговора о купопродаји и  

      доказа о уплати уговореног износа, а купац се обавезује да ће уговорену уплаћену 

количину преузети у року од 120 дана од дана авансне уплате из тчке 8.1. 

8.6.Купац је дужан да у мјесту преузимања приликом преузимања аутомобилске фурде 

потпише записник о преузетој количини, а на основу одваге/мјерних листова. 

8.7. Преузимање и транспорт се врши намјенским возилом уз све прописане мјере 

безбједности. 

8.8.Након прузимања авансно уплаћене количине уговорне стране ће извршити сравнавање 

уговора у циљу преузимања преосталих количина. Записник о преузетој количини и 

мјерни листови представљају основ за за сравнавање уговора. 

8.9. Након сравнавања уговора Купац ће извршити авансно плаћање за укупну преосталу 

непреузету робу, те по достављању доказа о уплати приступити преузимању исте од 

стране Продавца. 

8.10.У случају да је купац преузео све расположиве количине и извршио уплату већу од 

укупних количина, продавац ће извршити поврат за утврђену разлику новчаних 

средстава. 

8.11.Купац је у обавези да обезбиједи вагање у мјесту прузимања баждареном  вагом  за 

вршење мјерења/вагања  аутомобилске фурде, те да обезбиједи утовар и истовар 

аутомобилске фурде као и да покрије све остале зависне трошкове. 

 

9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

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

дан у времену од 10 до 12 сати, на број тел. 033/285-873, контакт лице мајор Горан 

Радаковић или на број: 033/286-545, контакт лице мајор Бојан Кошутић. 
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9.2.Одабраном понуђачу, као и осталим учесницима поступка продаје/лицитације чије 

понуде буде иза прворангиране, уплаћени депозит/кауција у износу од 10 % од укупне 

вриједности, што износи 121.932,57 КМ, биће уплаћена од стране М ФиТ, на 

трансакцијски рачун који је доставио учесник поступка јавне продаје/лицитације, а на 

основу обавјештења које ће МО БиХ доставити у року од 15 дана, након окончања 

продаје/лицитације. 

 

 

Прилог 1: -Преглед возила оглашених за јавну продају у виду аутомобилске фурде, 

Прилог 2: -Образац за понуду. 

  

 

Доставити: 

- Уред за односе с јавношћу (веб страница 

МО БиХ), 

- а/а. 

  М И Н И С Т А Р 

др Сифет Поџић 

 

 

                                          

   

 


