
 

 

ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута Града Зворник – пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), Скупштина Града Зворник на 15. редовној сједници одржаној                  
2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о лицитацији возила возног парка Градске управе Града Зворник 

 
 I 

Дозвољава се продаја следећих возила возног парка Градске управе Града Зворник: 
 

1. Путничко возило марке Лада 
Марка возила Лада 
Тип Нива, 2131 1.7 4x4 
Врста возила M1 – путнички аутомобил 
Врста мотора Бензин ЛПГ 
Година производње  2006. 
Облик каросерије Теренско 
Број мотора 212148510436 
Број шасије XTA21310060076600 
Боја возила Црвена 
Маса возила 1350 
Радни обим мотора 1690 
Максимална снага мотора 59КW 
Број мјеста за сједење 5 

 
2. Путничко возило марке Volkswagen 

 

 
3 Прикључно возило 

Марка и тип возила Технострој, ПА 620.3 
Облик каросерије вишенамјенско 
Година производње  1987. 
Број шасије 00010 
Боја возила зелена 
Маса возила 3800 

 
 
                                                                       II 
Продаја возила из тачке I извршиће се путем јавне лицитације. 
 
 
 

Марка возила Volkswagen 19Е 
Тип Голф 
Врста возила М1 - путнички аутомобил 
Врста мотора Дизел 
Облик каросерије АА - Лимузина 
Година производње  1986. 
Број мотора ЈП985374 
Број шасије WVWZZZ1GZOW665741 
Боја возила жута 
Маса возила 1060 
Радни обим мотора 1570 
Максимална снага мотора 40KW 
Број мјеста за сједење 5 



 

 

                                                                               III 
Поступак продаје предвиђен тачком II спровешће комисија за лицитацију возила, коју формира 
Градоначелник, те сачинити записник са лицитације и доставити Градоначелнику. 
 

 IV 
Почетну вриједност возила утврдио је вјештак саобраћајне струке.  
 

 V 
Грaдоначелник града Зворник, ће у име Града закључити уговор о продаји возила. 
 

 VI 
Задужује се Одјељење за финансије да на основу ове одлуке и након спроведеног поступка јавне 
лицитације, искњижи основнa средствa из књиговодствене евиденције. 
 

 VII 
Оглас о расписивању лицитације за продају покретне имовине из тачке I ове одлуке ће се објавити 
у дневним новинама „Глас Српске“ и на огласној табли Града Зворник. 
 

 VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику града Зворник“. 
            
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у члану 39. Закона о локалној самоуправи којим 
је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси одлуке о прибављању, 
управљању и располагању имовином јединице локалне самоуправе као и члану 27. и 50. Статута 
Града Зворник. 
 
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ: 
Разлог за доношење ове одлуке је и чињеница да се ради о дотрајалим возилима који више нису у 
возном стању, нити су регистрована, па је Градоначелник одлучио да формира комисију за 
лицитацију која ће спровести поступак према овој Одлуци скупштине. 
 
 
 
 
Обрађивач          Предлагач 
Служба за заједничке послове и                                                             Градоначелник 
управљање људским ресурсима 


