
 

 

На основу Одлуке Управе Друштва за управљање Пензијским резервним фондом 

Републике Српске а.д. Бања Лука о продаји путничког моторног возила у власништву 

Друштва број: УП-10-4/19 од 21.02.2019. године, Комисија за провођење лицитације 

објављује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за продају возила путем поступка лицитације системом затворених понуда 

 

1. Предмет продаје је путничко возило, марке ШКОДА, тип возила: OCTAVIA 

ELEGANCE  1,9 TDI, година производње: 2012., јачина мотора kW: 77 и запремине 

мотора 1896 ццм, број шасије: TMBBS21Z3D2065589, регистарских ознака M25-K-

560, укупно тренутно пређене километраже 194.780 километара, осигурано 

аутоодговорност и каско, са укљученим ризиком крађе без франшизе, до 11.12.2019. 

године. 

Утврђена почетна цијена возила је 12.500,00 КМ. 

Описано возило је исправно и редовно сервисирано код овлаштеног сервисера. 

2. Продаја се врши поступком лицитације по систему затворених понуда, а право 

учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица која у корист рачуна 

Друштва број: 5550070022600481 код Нове банке а.д. Бања Лука, претходно уплате 

депозит у вриједности од 10% почетне вриједности возила, односно 1.250,00 КМ. 

Учесницима на лицитацији чије понуде не буду прихваћене, уплаћени депозит ће 

бити враћен на назначени рачун, наредног радног дана од данa обављене лицитације, 

а учеснику чија је понуда прихваћена као најповољнија, депозит ће бити урачунат у 

купопродајну цијену. 

3. Сви заинтересовани понуђачи могу погледати возило сваког радног дана до 

14.03.2019. године у времену од 09:00 до 14:00 часова на паркингу у Ул. Бана 

Милосављевића 8а Б. Лука, уз претходну најаву контакт особи. 

4. Један понуђач може да достави само једну понуду, а најповољнијом понудом 

сматраће се понуда са највећом понуђеном цијеном изнад утврђене почетне цијене 

возила. 

У случају да два или више понуђача у затвореним ковертама доставе понуду са 

истим износом, који је уједно и највиши понуђени износ, Комисија ће 

најповољнијом понудом прогласити понуду оног понуђача који је раније доставио 

понуду, по датуму и времену пријемног штамбиља са протокола Друштва за 

управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука. 

Уколико у остављеном року за достављање понуда, понуду достави само један 

понуђач, лицитација ће бити пуноважна, ако је понуђена цијена изнад утврђене 

почетне цијене возила. 

5. Продаја ће се обављати по принципу „виђено-купљено“ што искључује све накнадне 

рекламације и приговоре купца упућене продавцу, по питању евентуалних, накнадно 

уочених недостатака возила. 

6. Писана понуда треба да садржи: 

 Доказ о уплаћеном депозиту за учешће на лицитацији у корист рачуна Друштва 

број: 5550070022600481 код Нове банке а.д. Бања Лука. 

 Податке о понуђачу: 



 

 

а) за физичко лице (фотокопија личне карте, адреса и контакт телефон), 

б) за правно лице (фотокопија рјешења о упису у судски регистар, име и презиме  

овлаштеног лица за заступање, адреса и контакт телефон), 

 Понуђену цијену исказану у КМ (неће су узети у обзир понуда у којој се не 

наведе циjeна, нeгo сaмo нaвод дa понуда гласи на циjeну кoja je зa oдрeђeни 

пoстoтaк или вриjeднoст виша oд пристигле пoнудe с нajнижoм циjeнoм, или 

пoнуду у кojoj циjeнa ниje искaзaнa у укупнoм изнoсу), 

 Број рачуна за поврат уплаћеног депозита. 

7. Понуде се примају у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ - ПОНУДА ЗА 

КУПОВИНУ ВОЗИЛА“, поштом (препорученом пошиљком) или на протоколу 

Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања 

Лука, улица Бана Милосављевића 8 Бања Лука. 

Крајњи рок за достављање понуда је 15.03.2019. године до 12:00 часова, укључујући 

и понуде упућене путем поште, а пристигле у Друштво до назначеног датума и 

времена. 

Отварање понуда Комисија за провођење лицитације ће извршити дана 15.03.2019. 

године са почетком у 12:30 часова у просторијама Друштва. 

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници. 

Понуде које не садрже све елементе, неће бити разматране, а понуде које пристигну 

након 12:00 часова 15.03.2019. године ће бити понуђачима враћене неотворене. 

Након отварања свих понуда пристиглих у остављеном року, лицитација се 

закључује утврђивањем листе понуђача који су понудили цијену изнад утврђене 

почетне цијене возила, почевши од понуђача с најповољнијом понудом и констатује 

се најповољнији понуђач. 

8. Са понуђачем чија је понуда од стране Комисије оцијењена као најповољнија, 

Друштво ће, у року од 7 дана од дана одржавања лицитације, закључити 

купопродајни уговор, а најповољнији понуђач је, након закључења уговора, дужан у 

наредних 7 дана, у корист рачуна Друштва за управљање Пензијским резервним 

фондом Републике Српске а.д. Бања Лука број: 5550070022600481 код Нове банке 

а.д. Бања Лука, уплатити преостали дио уговорене купопродајне цијене, умањене за 

вриједност уплаћеног депозита. 

Ако понуђач с најповољнијом понудом не приступи закључењу уговора о 

купопродаји или не уплати понуђени износ у остављеном року, сматраће се да је 

одустао од куповине и губи право на поврат депозита, те у том случају Друштво за 

управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука 

задржава право да понуди закључење купопродајног уговора сљедећем 

најповољнијем понуђачу са утврђене листе. 

Све трошкове око преноса права власништва над купљеним возилом сноси купац. 

Након уплате цјелокупног износа купопродајне цијене, купац може преузети 

моторно возило са пратећом документацијом. 

9. Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон број 

051/228-481. Контакт особа: Здравко Зечевић. 

 

 

Комисија за провођење лицитације 


