
  

ПРАВИЛА ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ 

Лицитација је метода

продаје јавним надметањем учесника по основу 

цијене . 

Предмет продаје на лицитацији je основно средство 

и то: радна машина булдожер „CASE 115B“ 

Продавац на лицитацији је JКП ''Шипово'' д.о.о. 

Шипово  ул. Прве шиповачке бригаде бр 11 (у даљем 

тексту ЈКП ''Шипово'' д.о.о. Шипово.). 

Организатор продаје је Комисија за лицитацију (у 

даљем тексту Комисија) састављена од три члана 

која надгледа лицитацију и доноси одлуке о спорним 

питањима као и одлуку о промјенама стандарда 

повећања цијене и стандарда снижења цијене, те 

одлуку о почетној и минималној цијени. 

Лицитација се обавља на лицу мјеста. 

Лицитација се може одржати више пута за један 

предмет продаје. Право учешћа на лицитацији имају 

домаћа и страна физичка лица. Учесник лицитације 

је физичко лице које је у року назначеном у јавном 

позиву, поднијело пријаву са доказом о уплати 

депозита, те се регистровало за учешће на 

лицитацији. 

Надметање спроводи водитељ лицитације. 

Побједник лицитације је учесник који први истакне 

понуду на највишу цијену. 

1. Подносилац пријаве, или његов пуномоћник 

потписом на листи учесника потврђује учешће на 

лицитацији. 

2. Предсједник Комисије почиње лицитацију 

објављивањем констатације да је регистрација 

завршена a редослијед понуђача ће бити утврђен 

методом извлачења бројева и саопштавањем 

садржаја јавног позива и позива учеснике да 

приступе надметању. 

3. Ако није испуњен услов (најмање два учесника на 

лицитацији) одржавања надметања Комисија 

лицитацију за тај предмет продаје проглашава 

неуспјелом и исти може продати непосредном 

погодбом али не испод минималне цијене. 

4. Водитељ објашњава даљи ток поступка и даје 

могућност учесницима да постављају питања у вези 

поступка надметања, те наводи почетну цијену и 

позива учеснике да приступе надметању истицањем 

понуда. Истицање понуде се врши редосљедом 

извучених бројева. 

5. Ако се на позив водитеља на надметање одазове 

само један учесник и истакне понуду на почетну 

цијену, водитељ га проглашава побједником 

лицитације.                                                                                                                                                       

6. Кад неко од учесника истакне понуду на 

почетну цијену, водитељ констатује учесника који је 

први истакао понуду на понуђену цијену гласним 

саопштавањем и утврђује нову цијену, примјењујући 

стандард повећања цијене, те позива учеснике да 

истакну своје понуде.  

Утврђивање нове цијене и примјеном стандарда 

повећања наставља се све док учесници истичу 

понуде на утврђене цијене или док се не дође до 

максималне цијене. 

7. Највиши и најнижи праг подизања цијена је 100,00 

КМ, а ако више понуђача понуди исту цијену, предност 

има понуђач са нижим редним бројем. 

8. Подаци о побједнику лицитације и износу 

његове понуде и подаци о свим лицима која су прва 

истакла понуде ниже у односу на продајну цијену као и 

износе њихових највиших понуда евидентирају се у 

записник који исти потписује поред чланова Комисије , 

водитеља и записничара. 

9. Учесник омета ток надметање када:  

- непрописно истиче понуду, без подизања руке, 

- омета друге учеснике надметања,  

- било којим другим поступком омета надметање, рад 

водитеља или Комисије. 

За ометање тока надметања водитељ јавно опомиње 

учесника и изриче му мјеру опомене. У случају да 

исто лице поново омета надметање, водитељ му истиче 

мјеру удаљења, која се извршава добровољно или 

принудно. Учесник коме је изречена мјера удаљења 

губи право на поврат депозита. 

10. Учесници који нису задовољни спровођењем 

поступка лицитације могу у току лицитације изнијети 

приговор Комисији. Приговор не одлаже спровођење 

лицитације а његову основаност оцјењује Комисија 

непосредно по изношењу приговора. Одлука Комисије о 

приговору је коначна. 

11. Непосредно по завршетку надметања побједник 

лицитације и ЈКП ''Шипово'' д.о.о. Шипово закључује 

уговор. Ако побједник лицитације не уплати остатак 

цијене и  не потпише понуђени уговор сматра се да је 

одустао од куповине и губи право на поврат депозита. 

Ако наступи случај из претходног става а било је и 

других истакнутих понуда ЈКП ''Шипово'' д.о.о. Шипово 

позива учеснике који су први истакли понуде ниже у 

односу на продајну цијену, евидентиране од стране 

водитеља, да са њима закључи уговор. 
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