РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТР АЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И
ТР АЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА
Трг Јасеновачких жртава

Бања Лука, тел .О51/24 7-4 72, факс

4,

051 /24 7-597 ,E-mai 1:

hati @ Ы ic.net,

www .rcirz.org

На основу Одлуке о одобрељу продаје хаварисаних моторних возила Владе Републике

Српске, број

04/ 1-012-2-1 О 19/15

од

22.05.2015.

године , Комисија за спровођеље поступка

Јавне лицитације за продају моторних возила Републичког центра за истраживаље рата,
ратних злочина и тражеље несталих лица, расписује
ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

за продају моторних возила

1.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет јавне лицитације су сљедећа моторна возила:

-

RОМЕО

ALFA

број шасије

156,

година производље
рата,

ратних

цијена

-

1.200,00

и

број мотора

2448797,

власништво Републичког центра за истраживаље

2003.

злочина

ZAR93200000170269,

тражеље

несталих

лица,

нерегистровано,

почетна

КМ са ПДВ-ом и

FORD МА VERICK, број шасије VSKNXXWGUNSC27203 , број мотора
SC27203, година производље 1996. власништво Републичког центра за
истраживаље рата, ратних злочина и тражеље несталих лица, нерегистровано

почетна цијена,
Возила

која

28.09.2015.

су

700,00

предмет

године до

КМ са ПДВ-ом.

продаје

07.10.2015.

могу

се

погледати

године.у времену од

локацијама улица Трг Јасеновачких жртава

4,

сваког

08,00

до

радног

16,00

дана

од

часова на

Баља Лука (на паркингу старе зграде

Владе Републике Српске) и улица Краља Александра Карађорђевића бб , Баља Лука
уз предходну телефонску најаву контакт особи.

2.

·

ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у поступку јавне лицитације системом затворених понуда имају сва

правна и физичка лица која прије почетка лицитације уплате кауцију по једном
моторном

возилу у износу од

извршити најкасније до

50,00 КМ на благајни Центра.
08.10.2015. године до 11,00 часова.

Понуде треба предати на протокол Центра најкасније до

11 ,ОО

Полог кауције

08.10.2015.

године до

часова с тим да уз понуду треба предати и фотокопију благаничког налога

благајене Центра и капију личне карте (за физичка лица), односно рјешеље о
регистрацији и пуномоћ (ако је учесник лицитације правно лице). У затвореној
коверти, са назнаком понуда за јавну лицитацију путничког моторног возила

ROMEO 156

или

FORED

МА VERICК.

ALF А

Све

понуде

које

буду

предате након

наведеног

рока

нећ.е

бити узете у

разматраље, као и понуде испод почетне цијене.

3.

ОТВАРАЊЕПОНУДА
Јавно отвараље понуда уз присуство заитересованих физичких лица и овлашћених
представника правних лица одржаће се дана

08.10.2015.

године у

просторијама Центра у улици Трг јасеновачких жртава број
спрат, канцеларија број

4,

13,
од

15.10.2015.

15.10.2015.

ОО часова на истим мјестима и под истим условима с тим да се возила

могу прегледати сваког радног дана од
времену

у

713.

Уколико јавна лицитација не успије друга лицитација заказује се дана
године у

часова

13,00

Баља Лука, седми

08,00

09.10.2015.

године до

14.10. 2015.

године у

до

године до

16,00 часова. Полог кауције извршити најкасније
11,00 часова до када треба доставити и затворену понуду

до
на

протокол Центра.

Критеријуми за вредноваље понуда је највиша понуђена цијена за наведено возило,

а у случају да су двије или више понуда идентичне односно да имају у потпуности
исту понуђену цијену, предност се даје понуђачу који је раније предао понуду на
протокол Центра .

Да би лицитација била одржана, потребно је да буде достављена најмаље једна
валидна понуда.

4.

ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Трошкове пореза, преноса власништва као и све остале трошкове сноси купац.

Возила се продају у виђеном стаљу.
Продајне цијене за наведене аутомобиле које буде излицитирао купац, са којим ће
се закључити уговор, обавезан је уплатити најкасније у року од

15

дана, након

закљученог поступка лицитације, а прије потписиваља купопродајног уговора .
Ако

побједник

купопродајног
наведеном

лицитације
уговора или

, губи

због

било

не уплати

којег

разлога

излицитирану

одустане
цијену,

од

закљученог

у року

напријед

право на поврат кауције.

Понуђачима на јавној лицитацији који,

нису купили возило, кауција ће бити

враћена у року од З (три) дана на благајни Центра.

5.

ДОДАТНЕИНФОРМАЦИЈЕ
Све

информације

у

вези

са

овом

јавном

лицитацијом

могу

се

добити

у

Републичком центру за истраживаље рата, ратних злочина и тражеље несталих

лица на адреси Трг јасеновачких жртава број
од 8 до 16 часова у канцеларији на другом
475, контакт особа, Мијатовић Живорад.

4,

Баља Лука, сваком радним даном

спрату, број

209

или на телефон

051/247-

Текст ове лицитације биће објављен у дневним листу "Глас Српске"а истовремено
ће бити објављен на веб страници Републичког центра за истраживаље рата, ратних
злочина и тражеље несталих лица

(www.rcirz.org)

(

Мијатовић

