
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 
НАЧЕЛНИК 

75450 Шековићи, Јосипа Ковачевића бб, телефон 056/654-600, тел/факс 056/654-604, Е-mail: opst.sekovici@gmail.com 

 
Број: 03-345-59/17 
Датум: 11. мај 2017.године 
 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 62. Статута општине Шековићи 
(„Службени гласник општине Шековићи“, број: 9/14), начелник општине  
расписује: 
 
 

Ј А В Н И  О Г Л А С 
о јавном надметању за продају путничког аутомобила 

 
I 

 
Предмет овог огласа је продаја путничког аутомобила М-1, марке: „LADA“ 

тип возила: „NIVA“, година производње: 2003, број шасије: 
„XTA21213031712409“, број мотора: 212137189172, нерегистрована, путем 
јавног надметања (лицитације). 

 
 

II 
 

Јавно надметање (лицитација) ће се одржати 30. маја 2017.године у 
сали Скупштине општине Шековићи, са почетком у 12 сати. 

 
Јавни оглас се објављује у средствима јавног информисања, на веб 

страници општине Шековићи www sekovici.com, огласној табли општине 
Шековићи, огласним таблама Мјесних заједница. 

 
III 

Почетна продајна цијена путничког возила је 500,00КМ (петстотинаКМ). 
 

Путничко возило које је предмет продаје може се погледати сваког радног 
дана, у згради општине Шековићи, у времену од 8 до 15 часова. 
 
 

IV 
Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која прије 

почетка лицитације уплате 10% почетне цијене из члана III.овог огласа, те 



доставе доказ о извршеној уплати приликом подношења пријаве или најкасније 
до почетка лицитације. 

Уплата се врши на рачун јавних прихода Општине Шековићи број: 555-
40000259750-60, врста прихода 722 521 буџетска организација 0100130. 
 
 

V 

Поступак продаје спровешће Комисија, именована од стране Начелника 
општине, а по поступку јавног надметања. 

Комисија је састављена од три члана и то: предсједника и два члана. 
Комисија о свом раду води записник. 

 

VI 

Пријаве се предају лично у пријемној канцеларији Општине Шековићи или 
се достављају путем поште на адресу Општина Шековићи, ул. Јосипа 
Ковачевића бр 3. најкасније до 26. маја 2017.године, са назнаком „Комисија за 
провођење поступка продаје покретне имовине“. 

 
        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                   Момир Ристић 
 

 

 


