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Број :

08/4.5/404-229/21
15.07.2021. године

Дана :

На основу тачке

Републике

1

Одлуке о давању сагласности за продају нефинансијке имовине Владе

Српске, број: 04/1-012-2-1683/21 од 03.06.2021. године

Републике Српске", б рој

("Службени

гласник

54/21), в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних

злочина и тражење несталих лица, расписује

Ј АВНУ Л ИЦИ ТАЦИЈУ
з а п родају nутничкоr моторноr возил а

1.
1.1.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Расписује се Ја вна лицитација системом затворених понуда за продају службеног
моторног возила, власништво Републичког центра эа истраживање рата, ратних злочин а
и траже ње не сталих лица . П редмет продаје је:

1.1.1.

Путни ч ко

моторно

возило марке и типа " NISSAN ТЗО X-TRAIL 2.20", година
2007., број шасије ЈN1ТЕNТЗОUО328832, број мотора YD22258368, сиве
боје, број сједишта 5, запремине мотора 2184 cm3, снага мотора 100kw, врста горива
дизел. Моторно возило је регистровано до 29.03 .2022. године. Возило посједује
ватрогасни апарат са манометром 2 kg и дизалицу за возило 2 t . Наведено возило је
укупно п решло 264.423 километара. Утврђена је почетна вриједност моторног
возила у износу од 6.000,00 КМ . (словима: шестхиљадаконвертибилнихмарака)

производње

2.

2.1.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у поступку јавног надметања/лицитације, системом затворених понуда,
имају сва правна и физичка лица. Право учешћа у поступку лицитације немају запослени
и ангажовани у Републичком центру за истраживање рата, ратних злочина и тражење
несталих лица.

С в и порези и т ро шкови око п р еноса права власништва над купљеним мото рн им возилом и

друге обавезе, су обавезе побједника лицитације, односно купца . Да би обезбједили право
уче шћа правна и фи зичка лица дужна су да уплате кауцију (депозит) у износу од

10%

поч етне вриједности моторног возила и приложе доказ о уплати депозита уз понуду.

од

Кауција (депозит} се уплаћује на благајну Републичког центра за истраживање рата, ратни х
злочина и тражење несталих лица , други спрат, канцеларија

218.

Учесницима лицитације чија понуда не буде прво рангирана уплаћени депозит биће враћен.
Кауције уплатити до

22.07.2021.

године .

Понуде које не буду садржавале доказ о уплати кауције неће бити узете у разматрање .

3.

ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

3.1. Возило се може прегледати на паркинг простору Републичког центра за истраживање
рата , ратних злочина и тражење несталих лица на адреси : Трг јасеновачких жртава

000 Бања Лука (паркинг раније зграде
20.07.2021. године у периоду од 12:00
телефон број : 051/247-483.

Владе Републике Српске}
часова до

13:30

19.07.2021.

4, 78

године и

часова уз претходну најаву на

3.2. Контакт особа је Јелена М итровић .
Возила се продају у виђеном стању и накнадне реклама ције се неће уважити.

3.3. Понуде са доказом о уплаћеном депозиту, у затвореној коверти са на знаком " НЕ
ОТВАРАЈ- понуда за продају возила путем лицитације" достављају се на адресу наведену
у тачки

3.1., а

најкасније до дана 23.07.2021. године до 12:00 ч асова, без обзира на начин

којим су упућене, а отварање понуда заказано је у 13:00 часова исти дан. У обрасцу за
циј ену понуде се уписује цијена са двије децимале . Ако се возила не продају у првом
кругу лицитације, биће предмет понуде у:
другом кругу, дана

30.07.2021. године- понуде
отварање понуда је у 13:00 часова исти дан или
трећем кругу, дана 06.08.2021. године- понуде
отварање је у 13:00 часова исти дан.

се

примају ДО

12:00

часова ,

а

се

примај у

12:00

часова ,

а

до

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

Ако возило не буде продато ни на трећој лицитацији , продаја ће се извршити непосредном

погодбом.

3.4. Понуда

се може доставити лично или путем препоручене поштанске пошиљке .

Код личног достављања

понуда се предаје на протокол Републичког центра за

истраживање рата , ратних злочина и тражење несталих лица, адреса : Трг јасеновачких

жртава

4, други

сnрат, канцеларија број

210. На

протоколу Центра забиљежиће се датум

и вријеме приј ема понуде и исто се уписује на потврди о приј ему понуде . Понуде кој е су

примљене послије датума и времена назначеног у јавном огласу, неће се узети у
разматарање .

Један понуђач може доставити само једну понуду. Уколико достави више понуда све
достављене понуде сматраће се неважећим и неће се узети у разматрање .

3.5. На

коверти понуде мора бити назначено :
назив и адреса органа који врши продају (Републички центар за истраживање рата ,
ратних злочина и тражење несталих лица, Трг јасеновачких жртава

Лука};
назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте;

4, 78 000

Бања

:
назив предмета продаје и на који круг продаје се односи понуда ;

назнака " Н Е ОТВА РАЈ ".

3.6. Са д ржај

понуде

Понуда учесника у лицитацији садржи :

1.

Об разац за цијену понуде попуњен потребним подацима :
за физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адреса и број телефона мобил н и или фиксни,
број текућег рачуна ;

за правна лица: назив правног лица, адреса и број телефона , потпис овлаштене
особе и печат, име овлаштеног лица за заступање у поступку лицитације, број
пословног рачуна ;

2. Доказ о упл аће ном деп озиту;
3. а) копију личне ка рте за физичка

лица;

б) фотокопију рјешења о упису у судски регистар, не старију од З мјесеца за правна лица.
У п редвиђено поље уписати износ понуде у КМ за возило на обрасцу (који је у прилогу), а

може се преузети н а веб сајту

http://www.rcirz.org.

3.7. У разматрање ће се узети само оне понуде за које је извршен а уплата кауције (депозит)
у износу од 10% и чији износ буде једнак или већи од износа почетне цијене за возило.

4.

ТОК ЛИЦИТАЦИЈЕ

4.1. П оступак

лицитације

проводи

Комисија .

Лицитација

се

проводи

у

п росторијама

Републичког центра за истраживање рата , ратних злочина и тражење несталих лица, на
адреси : Трг јасеновачк и х жртава

4, на

седмом спрату у вријеме дефинисано у тачки

3.3.

Уколико нису доставље н е понуде, Комисија сачињава записник и одржава се сљедећи
круг лицита ције .

4.2. Комисија

констатује

п р истигле

понуде

временски

и

приступа

отварању

п онуда .

Сачињава записник и п ровјерава уплаћене кауције.

4.3. Прије

отва р ања затворених писмених понуда , Комисија саопштава правила лицитациј е

понуђачима и понуђачи су дужни приј е почетка лицитациј е (отварање понуда) доказати
свој идентитет са при ложеном личном картом или пасошем и овјереном пуномоћи за
заступање уколико се ради о з аступницима .

4.4. Понуде

5.

ниже од почетне цијене неће бити узете у разматрање .

ЈЕДНАК ТРЕТМАН СВИХ УЧ ЕСНИКА

5.1. Комисија

је одговорна за једнак третман свих учесника који учествују у поступку

ли ц ита ције .
б.

3АВРШЕТАК ПОСТУПКА ЛИЦИТАЦИЈЕ ПРОДАЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

6.1. Побједник
ц ије н у.

ли цита ције (Купац) постаје п равно или физичко лице кој е понуди највишу

6.2. Учесницима

у поступку јавног надметања чија понуда не буду најуспијешнија, депозит

ће бити враћен одмах по завршетку лицитације .

6.3. Купац је обавезан
од пет {5) дана.
6.4. Републички
року од два

да за купљени аутомобил уплати пуни износ понуђене цијене у року

центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица ће у

{2)

дана, од достављања доказа о извршеној уплати понуђеног износа, са

понуђачем закључити Уговор о купопродаји.

6.5.

Примопредаја моторног возила извршиће се након уплате комлетне понуђене цијене и
закљученог купопродајн ог уговора .

6.6. У

случају да два или више понуђача доставе исту најповољнију понуду, Комисија

побједником ли цита ције проглашава понуђача који је раније достави о понуду по датуму

и времену, а према пријемном штамбиљу отиснутом на понуди.

6.7. У

случају да побједник лицитације, односно купац не уплати утврђени износ или не

приступи закључењу уговора о купопродаји у наведеном року, сматраће се да ј е одустао
од куповине и уплаћена кауција {депозит) му се неће враћат и, а Републички центар за
истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица ће позвати сљедећег

најповољнијег понуђача са листе да уплати лицитирани износ и закључи уговор о
купопродаји са Центром .

6.8. Да би лицитација била одржа на, потребно је да буде достављен а најмање једна ваљана
понуда .

7.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

7.1. Текст

ове

лицитације

биће

објављен

на

веб

страници

истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Републичког

{www.rcirz.org).

центра

за

