
 
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-170-2/21 

Датум: 14.04.2021. године 

 

Комисија за продају моторног возила путем јавне лицитације на основу тачке IV Одлуке о 

именовању Комисије број ЈП-170-1/21 од 09.04.2021.године а у вези са Одлуком Владе Републике 

Српске о давању сагласности за продају моторног возила број: 04/1-012-2-739/21 од 11.03.2021. 

године,  доноси   

 

 

Правила и процедуре у поступку продаје моторног возила Правобранилаштва Републике 

Српске путем јавне лицитације 

 

I 

 

Правила и процедуре у поступку продаје моторног возила Правобранилаштва Републике 

Српске путем јавне лицитације (у даљем тексту: Правила), прописују правила провођења 

процедуре јавног надметања – лицитирањем (у даљем тексту: лицитација), утврђивање ранг 

листе најповољнијих понуђача лицитације, проглашавање побједника лицитације те права и 

обавезе субјеката након проведене лицитације. 

 

II 

 

Предмет лицитације је продаја моторног возила, марке Ауди А6, број шасије 

WAUYYY4AYSN044819, број мотора ABC110684, година производње 1994, запремина 2598 

cm3 , снага мотора 110 Kw, погонско гориво – безин.  

Поступак лицитације спроводи се на основу Одлуке Владе Републике Српске о давању 

сагласности за продају моторног возила, број:04/1-012-2-739/21 од 11.03.2021. године. 

 

III 

 

Поступак продаје моторног возила путем јавне лицитације спроводи Комисије именована 

одлуком правобраниоца број ЈП-170-1/21 од 09.04.2021.године.  

Чланови Комисије су дужни пријавити сваки сукоб интереса током провођења поступка 

лицитације и потписати изјаву о непристрасности.  

Административно техничке послове као и благајничке послове за потребе Комисије обавља 

Секретар Комисије. 

 

IV 

 

Почетна продајна вриједност возила износи 500.00 КМ.  Уколико на лицитацији не буде 

достављена нити једна важећа понуда, Комисија проводи другу лицитацију у којој почетна 
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продајна вриједност не може бити нижа од 90% од првобитне почетне продајне вриједности 

(умањена максимално до 10%). У случају да не буде достављена нити једна важећа понуда ни на 

другој лицитацији, Комисија проводи трећу лицитацију путем усмене слободне погодбе у којој 

почетна продајна вриједност возила не може бити нижа од једне трећине од провобитно одређене 

почетне продајне вриједности возила.  

 

V 

 

Комисија сачињава јавни оглас о лицитацији  и исти оглашава у средствима јавног 

информисања (најмање један дневни лист), те на веб сајту Правобранилаштва Републике 

Српске www.pravobranilastvors.net . 

 

VI 

Јавни оглас садржи: 

 Податке о Правобранилаштву Републике Српске (адреса, тел, факс, контакт особа), 

 Опис предмета лицитације, 

 Мјесто и вријеме гдје се може погледати возило које је предмет лицитације, телефон 

и контакт особа за информације, 

 Мјесто, датум и вријеме почетка одржавања лицитације (регистрација учесника, 

отварање понуда), 

 Рок и начин подношења понуде, 

 Рок и вријеме полога депозита, 

 Почетна цијена возила изражена у конвертибилним маркама, 

 Износ и начин уплате депозита за учешће у поступку лицитације, 

 Ток процедуре лицитације, 

 Додатне информације, 

 Образац за подношење понуде. 

 

VII 

Поступак лицитације обухвата : 

 Припрему лицитације, 

 Регистрацију учесника, 

 Уплату депозита, 

 Отварање понуда, 

 Јавно надметање, утврђивање ранг листе понуђача, проглашавање побједника 

јавне лицитације, 

 Активности након спроведене процедуре лицитације, сачињавање 

купопродајног уговора и предаја возила купцу. 

 

VIII 

 

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.  

Депозит се предаје секретару комисије који у присуству понуђача врши бројање 

новца. Након тога депозит се у присуству понуђача  ковертира,  а на коверти се уписује назив 

понуђача, име и презиме, за правна лица  потребно је приложити овлаштење за особу која 

заступа правно лице. Коверта се након тога печати уз потпис секретара комисије и учесника 

лицитације. О уплаћеном депозиту понуђачима се издаје потврда. 

http://www.pravobranilastvors.net/


Поврат депозита врши се након завршене лицитације уз претходни потпис учесника 

лицитације и секретара комисије. 

Право учешћа у поступку лицитације немају запослени у Правобранилаштву 

Републике Српске као ни чланови њихове уже породице. 

 

IХ 

 

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ – Понуда за 

продају возила путем лицитације“ са доказом о извршеној уплати депозита.  

Понуде се достављају на прописаном обрасцу који се може преузети на протоколу 

Сједишта замјеника правобраниоца Бијељина или на веб страници Правобранилаштва 

Републике Српске www.pravobranilastvors.net. 

Понуде се могу доставити лично на протокол Сједишта замјеника правобраниоца 

Бијељина, улица Вука Караџића 3,  Бијељина или препоручено путем поште на наведену 

адресу до датума и сата назначеног у јавном огласу. 

Све понуде које пристигну послије рока назначеног у јавном огласу неће се узети у 

разматрање. 

Јавно отварање понуда уз присуство заинтересованих понуђача одржаће се на дан 

заказане лицитације. 

 

Х 

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. Понуда мора бити потписана од 

стране понуђача а уколико је понуђач правно лице иста мора бити и овјерена печатом 

правног лица. 

Лицитација је пуноважна и уколико понуду достави само један понуђач. 

 

 

ХI 

 

Лицитација почиње регистрацијом кандидата  и то провјером идентитета подносиоца 

понуда, законског заступника или пуномоћника. 

Предсједник Комисије упознаје регистроване кандидате са правилима лицитације и 

даје могућност учесницима да поставе питања у вези поступка надметања након чега 

Комисија даје одговоре на постављена питања.  

Предсједник Комисије приступа отварању приспјелих понуда чији садржај се уноси 

у записник који садржи: назив понуђача, редни број понуде, понуђени износ и 

прихватљивост понуде. Понуде које не испуњавају услове из тачке Х Правила неће се 

разматрати у даљем поступку лицитације. Понуде испод почетне цијене се неће узети у 

разматрање. 

Након отварања понуда Комисија утврђује ранг листу најповољнијих понуђача 

лицитације о чему усмено обавјештава присутне понуђаче. 
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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 од 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. 

О току поступка лицитације сачињава се записник који потписују предсједник 

Комисије, чланови Комисије и секретар Комисије. 

Након окончања поступка лицитација Комисија на основу ранг листе најповољнијих 

понуђача сачињава препоруку о избору најповољнијег понуђача и исту доставља 

правобраниоцу Републике Српске заједно са записницима на даље поступање. 

Уколико се на позив за продају предметног возила не пријави ни један заинтересовани 

понуђач извршиће се ново расписивање јавног огласа с тим да почетна продајна вриједност 

претходне лицитације може бити умањена максимално до 10%. 

 

ХII 

 

Комисија је одговорна за једнак третман свих учесника и несметано одржавање 

поступка лицитације.  

Учесници у поступку лицитације дужни су да се понашају у складу са позитивним 

правилима понашања, избјегавајући нарушавање реда и мира у поступку провођења 

лицитације. Комисија има право да са лицитације одстрани учесника који се не придржава 

правила понашања. 

У току поступка лицитације регистровани кандидати имају право подношења 

приговора усмено на записник или у писаној форми. Приговор не одлаже поступак 

лицитације, а основаност приговора оцјењује Комисија непосредном по његовом улагању. 

 

ХIII 

 

 Учесницима у поступку лицитације чије понуде не буду прихваћене враћа се 

уплаћени депозит, одмах по завршеној лицитацији а за побједника лицитације наведени 

депозит се враћа нкон закључења уговора и уплате цјелокупног износа продајне цијене. 

Уколико изабрани понуђач одустане од понуде губи право на поврат депозита. 

 

ХIV 

 

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 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.  

 

ХV 

Ова  Правила примјењиваће се након што их одобри правобранилац Републике 

Српске а објавиће се на веб страници Правобранилаштва Републике Српске. 

 

 

 

Предсједник Комисије: Милан Бастах  

 

Члан Комисије: Љубиша Секулић  

 

Члан Комисије:Стеван Бобић  

 

 

 

 

      ПРАВОБРАНИЛАЦ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

             Милимир Говедарица 

 

 

 

Прилог: 

- Образац за цијену понуде 


