________________......

Р ЕПУБЛ И КА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ 3ЛОЧИНА И
ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА
Трг јасеновачки х жртава

Број:

4, Бања Лука, тел .О51/247-472, факс 051/ 247-597, E-mail: rcirz@rcirz.vladars.net, www.rci rz.org

08/4.5/404 - 490/20
25 .01.2021 . године

Да н а :

На основу та ч ке

1

ОДЈ1уке о да вању сагласности на nродају нефинансијске имовине Владе

Реnублике Срnске, број 04/1-012-2-3134/20 од 05.11.2020. године ("Службени гласник Републи ке
Ср nске ", број

114/20), в .д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратни х злочина и

тражење несталих лица , расnисује
ЈАВНУ ЛИ ЦИТАЦИЈУ
за п родају nутничко r м оторноr возила

1.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

1.1. Расписује се Јавна лицитација системом затворених nонуда за nродају службеног
моторног возила , власништво Републичког центра за истраживање рата, ратни х злочина и
тражење несталих лица , и то :

1.1.1. Путничко моторно возило " Passat Volkswagen", година производње 2008, број шасије
WVWZZZ3CZ89000231, број мотора ВКР285914, црне боје, број сједишта 5, заnремине мотора
1968 см3, снага мотора 103 kw, врста горива дизел, одјављен са евиденције регистрованих
возила Полицијске уnраве Бања Лука дана 25 .01.2021. године, није у вазном стању због квара
на мотору, има мала оштећења на лимарији . Наведено возило је укуnно nрешло 435.630
километа ра, nочетна цијена 3 . 300,00КМ .

2 . ПРАВО УЧЕШЋА

2.1 .

Пра во учешћа у nостуnку лицитације, системом затворених nонуда, имају сва nравна и

физичка лица . Право учешћа у nостуnку лицитације немају заnослени у Републичком центру
за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица. Сви трошкови који прате

куnови ну и nреузимање возила као и пореске и друге обавезе, су обавеза куnца. Да би
обезбједили nраво учешћа пра вна или физичка лица дужна су да уnлате кауцију (деnозит) у
износу од

10%

почетне цијене возила на благај ну овог Центра и nриложе доказ о уnлати уз

nонуду. Учесницима лицитације чија nонуда не буде прво рангирана кауција ће бити враћена .
Кауције уnлатити до

03.02.2021 . годи н е .

3 . ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

3.1. Возила се могу nрегледати

на паркинг простору на адреси Трг јасеновачких жртава

Лука (nаркинг раније зграде Владе Реnублике Срnске)

у nе риоду од

01.02.2021. године

и

4, Бања
02.02.2021 . године

12:00 часова до 13:30 часова уз nретходну најаву контакт особи .

Контакт особа је Мили ца Благојевић тел .

3.2.

051/247-475. Возила

се продају у виђеном стању

и на кнадне рекламације се не уважавају.
Понуде у затвореној коверти са назнаком " НЕ ОТВАРАЈ- понуда за продају возила путем

3.3.

лицитације" примају се најкасније до дана
понуда је у

13:00

04.02.2021.

године до

12:00

часова, а отварање

часова исти дан . У обрасцу за цијену понуде се упи суј е цијена са двиј е

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

•

Другом кругу, дана

•

Трећем кругу дана

понуда је у
је у

11.02.2021. године- понуде се примају до 12:00 часова , а отварање

13:00 часова исти дан или
18.02.2021. године- понуде се

13:00 часова

примају до

12:00 часова ,

а отварање

исти дан .

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

3.4.

Коверта се предаје на протоколу Републичког центра за истраживање рата , ратних
злочина и тражење несталих лица , Трг јасеновачких жртава

број

210. На

•
•
•
•
3.5.

4,

други сnрат, канцеларија

коверти nонуде мора бити назначено :

назив и адреса органа који врши nродају,
назив и адреса nонуђача у лијевом горњем углу коверте,
назив предмета продаје и на који круг nродаје се односи nонуда,

назнака " не отварај"

Садржај nонуде

Понуда учесника у лицитацији садржи

:

Подаци о физичком учеснику (име и nрезиме, ЈМБ, адреса и број телефона мобилни или
фиксни, број текућег рачуна.
Подаци и о nравном лицу (назив правног лица, адреса и број телефона, nотnис овлаштене

особе и nечат, име овлаштеног лица у постуnку лицитације, Рјешење о уnису у судски
регистар, не старије од З мјесеца, овјерен о од стране надлежног органа, број nословног

рачуна).
У nредвиђено поље уnисати износ nонуде у КМ за возило на обрасцу (који је у nрилогу), а

може се преузети на веб сајту

http://www. гсiгz.огg

З.б.Образац за цијену понуде не мора бити на понуђеном обрасцу, али мора минимално

садржати : име и презиме/назив nравног лица, адресу, број телефона, Ј МБГ за физичко
или ЈИБ за правно лице, назив возила (боја или годиште), цијену nонуде за возило у КМ

са двије децимале и словима наnисану цијену понуде.

3.7.

У разматрање ће се узети само оне понуде за које је изврше на уплата кауције и чији износ

буде једнак или већи од износа почетне цијене за возило.

4. ЗАВРШЕТАК ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ ПРОДАЈЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

4.1.

Поступак ли цита ције проводи Комисија. Лицитација се проводи у Републичком центру

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

на седмом спрату у вријеме дефинисано у тачки

3.3.

4

Уколико нису достављене понуде

Комисија сачињава записник и одржава се сљедећи круг лицитације .

4.2. Неблаговремене понуде се одбацују и неотворене враћају.
nристигле

понуде ,

временски

и

приступа

отварању

понуда .

Комисија констатује

Сачињава

запи с ни к

и

провјерава уплаћене кауције.

4.3.Прије отварања затворених писмених понуда, Комисија саопштава правила лицитације

понуђачи су дужни прије nочетка лицитације (отварања понуда) до казати свој идентитет са

2

личном картом или пасошем или овјереном пуномоћи за заступање уколи ко 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 продаје
након закљученог купопродајног уговора и уплате комплетне понуђене цијене и дужан је

да у року од

7 (седам) дана од дана закључивања купопродајног уговора преузме возило.

4.6. Уколико се дају понуде исте вриједности за једно 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. гciгz.oгg) .

з

