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На основу тачке

1 Одлуке

о давању сагласности на продају нефинансијске имовине Владе

Републике Српске, број

0411-012-2-1178119 од 25.04.2019 године ("Службе ни гласник
Републике Српске", број 39119), Комисија за спровођење поступка Јавне лицитације за
продају моторних возила Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и

тражење несталих лица, расписује
ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
за продају теренских моторних возила

1.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

1.1.

Расписује

се

Јавна

лицитација

системом

затворених

понуда

за

продаЈУ

теренских моторних возила, власништво Републичког центра за истраживање рата,
ратних злочина и тражење несталих лица, а ради се о сљедећим возилима:

1.1.1. Теренско моторно возило "Nissan Terano", година производње 2004, број шасије
VSKTVUR20U0541241, број MOTopaTD27275395Y, бијела боја, број сједишта 5,
радна запремина: 2664 ццм, снага мотора: 74 KW, врста горива: дизел, одјављен са
евиденције регистрованих возила у Полицијске управе Бања Лука дана 16.04.2019.
године, у возном стању, лимарија очувана, Наведено возило је укупно прешло 290.449
километара са стањем на дан 22.05.2019. године, почетна цијена 5.000,00КМ.
1.1.2. Теренско моторно возило "Toyota Runer", година производње 1998, број шасије
KZN1850053282, број мотора lKZ0603878, бијела боја, број сједишта 5, радна
запремина:2983 ццм, снага мотора: 92 KW, врста горива: дизел, одјављен са
евиденције регистрованих возила Полицијске управе Бања Лука дана 19.02.2019.
године, у возном стању, тренутно стање моторног возила је да има мала оштећења на
лимарији. Наведено возило је укупно прешло

476.428

километара, почетна цијена

3.000,00 КМ.

2. ПРАВО УЧЕШЋА
2.1.

Право учешћа у поступку лицитације, системом затворених понуда, имају сва

правна и физичка лица. Право учешћа у поступку лицитације немају запослени у

Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.

...

Сви трошкови који прате куповину и преузимања возила као и пореске и друге обавезе,
су обавеза купца. Да би обезбједили право учешћа правна или физичка лица дужна су

да уплате кауцију (депозит) у износу од

10%

појединачно за свако возило са којим

учествују на благајну овог Центра уз прилагање доказа о уплати. Уколико се учествује
у лицитацији за оба возила уплаћује се депозит од

10%

за свако возило од почетне

цијене. Учесницима лицитације чија понуда не буде прво рангирана кауција ће бити
враћена. Кауције уплатити до

29.07 2019.

године. Доказе о уплати кауције доставити

заједно са понудама.

3.

ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

3.1. Возила се могу прегледати на пркинг простору на адреси Трг јасеновачких жртава
4, Бања Лука ( паркинг раније зграде Владе Републике Српске) 25.07.2019. године и
26.07 2019. године у периоду од 12:00 часова до 13:30 часова уз претходну најаву
контакт особи.
Контакт особа је Мијатовић Живорад тел.

3.2.

051/247-475.

Возила се продаЈУ У

виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају.
Понуде у затвореној коверти са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ

3.3.

возила путем лицитације" примају се најкасније до дана
часова, а отварање понуда је у

13:00

- понуда за продају
30.07.2019. године до 12;00

часова исти дан. У обрасцу за цијену понуде се

уписује цијена са двије децимале. Ако се возила не продају у првом кругу лицитације,
биће предмет понуде у:

•

Другом кругу, дана
Трећем кругу дана

06.08 2019. године - понуде се примају до 12:00 часова,
13:00 час ова исти дан или
13.08.2019. године -понуде се примају до 12:00 часова,

отварање је у

часова исти дан.

а

отварање понуда је у

•

13:00

а

Кауција за други и трећи круг лицитације нови учесници требају уплатити дан прије
отварања понуда. Отварање понуда је јавно и на њој могу присуствовати сви
учесници.

3.4.

Коверта се предаје на протоколу Републичког центра за истраживање рата,
ратних злочина и тражење несталих лица у улици Трг јасеновачких жртава
коверти понуда мора бити назначено:

•
•
•
•
3.5.

.

4.

На

.

назив и адреса органа КОЈИ врши продаЈУ,

назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
назив предмета продаје и на који круг продаје се односи понуда,

назнака "не отварај"

Садржај понуде

Понуда учесника у лицитацији садржи:

Подаци о физичком учеснику (име и презиме, име једног родитеља, ЈМБ

,

адреса и

број телефона мобилни или фиксни, број текућег рачуна.
Подаци и о правном лицу (назив правног лица, адреса и број телефона, потпис
овлаштене особе и печат, име овлаштеног лица у поступку лицитације, Рјешење о
упису у судски регистар, не старије од

3

мјесеца, овјерен о од стране надлежног

органа, број пословног рачуна).

У предвиђена поља понуде уписати износ понуде у КМ или у колико је понуда за
једно возило, друго поље прекрижити. За свако о возило се уписује појединачна

2

понуда у обрасцу (који је у прилогу) , а може се преузети на веб сајту

http://www.

rcirz.org
3.6.0бразац за цијену понуде не мора бити на понуђеном обрасцу, али мора

минимално садржати: име презиме/назив правног лица, адресу број телефона
ЈМБГ за физичко или ЈИБ

,

назив возила (боја или годиште), цијену понуде за

возило у КМ са двије децимале и словима написану цијену понуде.

3.7. у

разматрање ће се узети само оне понуде чији износ буде једнак или већи од

износа почетне цијене за возила и за које је извршена уплата кауције.

4.

ЗАВРШЕТАК

ПОСТУПКА

ЛИЦИТАЦИЈЕ

ПРОДАЈЕ

СЛУЖБЕНИХ

ВОЗИЛА

4.1.

Поступак лицитације проводи Комисија. Лицитација се проводи у Републичком

центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица у улици Трг
јасеновачких жртава

4 на седмом спрату у вријеме дефинисано У тачки 3.3. Уколико

нису достављене понуде Комисија сачињава записник и одржава се сљедећи круг
лицитаЦИЈе·

4.2.неблаговремене понуде се одбацују и не отворене враћају. Комисија констатује
пристигле понуде, временски и приступа отварању понуда. Сачињава записник и

провјерава уплаћене кауције.
4.3.Прије отварања затворених писмених понуда, Комисија саопштава правила

лицитације понуђачи су дужни прије почетка лицитације (отварања понуда)
доказати свој идентитет са личном картом или пасошем или овјереном пуномоћи за
заступање уколико се ради о заступницима.

4.4.

Понуде ниже од почетне цијене неће бити узете у разматрање .

4.5.

Купац постаје правно или физичко лице које понуди највишу цијену . Купац је

обавезан да за купљени аутомобил уплати понуђену цијену . Купац може преузети
предмет прод~е након закљученог купопрод~ног уговора и уплате комплетне
понуђене цијене и дужан је да у року од
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(седам) дана од дана закључивања

купопродајног уговора преузме возило .

4.6. Уколико се дају понуде исте вриједности заједно возило,

предност се даје првој

пристиглој понуди.

4.7. У случају да купац одустане од куповине односно не уплати купопродајни износ
у уговореном року након што је његова понуда прихваћена, уплаћени депозит му се

неће вратити, а на закључење уговора позива се сљедећи са листе.

4.8.

Да би лицитација била одржана, потребно је да буде достављена најмање једна

валидна понуда.

5.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

5.1.

Текст ове лицитације биће објављен на веб страници Републичког центра за

истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

(www.rcirz.org).

