РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
78000 Бања Лука, Вука Караџића бр.4., Тел: +387(0) 51/247-403, факс:+387(0) 51/247-493 Е-mail: prs@pravobranilastvors.net ,web.pravobranilastvors.net

Број: ЈП-170-3/21
Датум: 23.04.2021. године
На основу члана 21. став (1) Закона о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 7/18), а у складу са Одлуком Владе Републике Српске о давању сагласности
за продају моторног возила број: 04/1-012-2-739/21 од 11.03.2021. године, Правобранилаштво
Републике Српске објављује
ОГЛАС
о јавној продаји моторног возила путем лицитације
I - Предмет лицитације:
Објављује се лицитација за продају моторног возила Правобранилаштва Републике Српске.
Лицитација се проводи јавним надметањем, методом прикупљања писаних понуда, на начин да се
постигне највиша понуђена цијена-систем затворених понуда. Правила лицитације, којима је
детаљно уређен поступак јавне продаје моторног возила објављена су на интернет страници
Правобранилаштва Републике Српске www.pravobranilastvors.net .
Предмет продаје путем лицитације је моторно возило марке ауди А6, број шасије
WAUZZZ4AZSN044819, број мотора ABC110684, година производње 1994, запремина 2598cm3,
снага мотора 110 Kw, погонско гориво – бензин. Почетна продајна вриједност возила износи 500,00
КМ.
II – Право учешћа
Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица која изврше уплату депозита који не
смије бити мањи од 10% од првобитно одређене почетне вриједности моторног возила. Уплата
депозита врши се прије рока утврђеног за лицитацију у Сједишту замјеника правобраниоца
Бијељина, улица Вука Караџића број 3 у времену од 10 – 13 часова.
Увид у стање моторног возила које је предмет лицитације може се извршити уз претходну најаву
сваког радног дана у периоду објаве огласа од 10 до 13 часова, осим дана 13.05.2021.године када се
увид може извршити у периоду од 10 до 12 часова у Сједишту замјеника правобраниоца Бијељина,
улица Вука Караџића број 3.
Право учешћа у поступку лицитације немају запослени у Правобранилаштву Републике Српске као
ни чланови њихове уже породице.
III – Садржај и достављање понуда

Понуда треба да садржи:
- Податке о физичком лицу (име и презиме, име једног родитеља, адресу и број телефона, број
текућег рачуна и овјерену копију идентификацијског документа),
- Податке о правном лицу (назив правног лица, адресу, број телефона, овјерену фотокопију
рјешења о упису у судски регистар овјерену од стране надлежног органа не старију од 3 мјесеца,
број жиро рачуна, име лица овлаштеног за заступање у поступку лицитације, адресу и број
телефона),
- Износ понуде изражен у конвертибилним маркама и
- Доказ о уплати депозита.
Понуда се доставља на прописаном обрасцу – Прилог 1. – образац доступан на веб сајту
Правобранилаштва Републике Српске и у Сједишту замјеника правобраниоца Бијељина.
Понуда мора бити потписана од стране понуђача а уколико је понуђач правно лице иста мора бити
и овјерена печатом правног лица.
Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ – Понуда за продају возила
путем лицитације“ са доказом о извршеној уплати депозита.
Понуде се могу доставити лично на протокол Сједишта замјеника правобраниоца Бијељина, улица
Вука Караџића 3, Бијељина или препоручено путем поште на наведену адресу.
Овај оглас остаје отворен до 10.05.2021.године.
Све понуде које пристигну послије рока назначеног у јавном огласу неће се узети у разматрање.
IV- Вријеме одржавања лицитације
Усмено јавно надметање одржаће се у просторијама Сједишта замјеника правобраниоца Бијељина,
улица Вука Караџића број 3, дана 13.05.2021.године са почетком у 14:00 часова. Ако се на јавни
оглас пријави само један понуђач са прихватљивом понудом, Комисија га проглашава побједником
лицитације.
Уколико се пријаве два или више понуђача са прихватљивом понудом и истом цијеном која је уједно
и највиша цијена понуде, предсједник Комисије за те понуђаче отвара усмено јавно надметање.
Усмено јавно надметање се проводи на начин да је најмањи износ повећања понуде 50 КМ а
временски размак изјашњења за повећање понуде не може трајати дуже од 1 минуте.
Побједником усменог јавног надметања сматра се понуђач који је у поступку јавног надметања
понудио највећи износ за предметно возило. У случају да понуђачи не желе извршити повећање
цијене усменим јавним надметањем, Комисија ће прогласити побједником понуђача који је раније
доставио понуду по датуму и времену пријемног штамбиља на протоколу Сједишта замјеника
правобраниоца Бијељина.
V – Обавезе побједника лицитације
Понуђач чија понуда буде прихваћена (у даљем тексту: купац) дужан је приступити закључењу
уговора у року од 5 дана од дана пријема писаног обавјештења о прихватању понуде побједника
лицитације.Купац је дужан за купљено возило уплатити пуни износ купопродајне цијене у року од
5 дана од дана потписивања уговора између уговорних страна на жиро рачун јавних прихода
Rепублике Српске.

Продаја се врши по начелу „виђено-купљено“, без накнадних приговора и жалби које се односе на
предмет продаје, а примопредаја возила ће се извршити одмах по предочењу доказа о извршеној
уплати.Све порезе и трошкове око преноса власништва сноси купац.
Уколико побједник лицитације одустане од куповине (односно не приступи склапању уговора или
не уплати пуни износ понуђене цијене), уплаћени депозит му се неће вратити, а Правобранилаштво
Републике Српске задржава право додјеле уговора првом сљедећем кандидату са листе успјешних
понуђача.
VI – Додатне информације
Све додатне информације о поступку јавне продаје моторног возила путем лицитације можете
добити на број телефона 055/202-513, сваким радним даном у периоду од 10 до 13 часова.
ПРАВОБРАНИЛАЦ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Милимир Говедарица

