
               ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

                      БАЊА ЛУКА 

       -  КОМИСИЈА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ- 

 Број: 2187/18 

 Дана, 20.03.2018. године 

 

 Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске, на основу одлуке Управног одбора број 0 6-LXV-1601/18 oд 
26.02.2018. године, оглашава 

 

Ј А В Н У    Л И Ц И Т А Ц И Ј У 

за продају службених моторних возила 

 

1. Предмет лицитације - јавног надметања за продају су стара службена моторна возила  и основно средство РТРС-
а, како слиједи: 

ЛИСТА ВОЗИЛА РТРС ЗА ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 

Редни 
број 

Тип возила Број шасије Година 
производње 

Пређено у км Врста 
горива или 
напајања 

Почетна 
цијена  

1 Лада Нива   XTA21214081892572 
 

2008 232781 бензин 2.307,00 КМ 
 

2 Лада Нива   
 

XTA21214081908591 2008 287847 бензин 3.113,00 КМ 

3 Лада Нива 
 

XTA213100А0107768 2010 227640 бензин/плин 
атест важи до 
2020. године 

5.179,00 КМ 



4 Лада Нива 
 

XTA213100А0107619 2010 239375 бензин/плин 
атест важи до 
2020. године 

5.179,00 КМ 

5 Лада Нива 
 

XTA212140А1961703 2010 213580 бензин/плин 
атест важи до 
2020. године 

5.179,00 КМ 

6 Лада Нива 
 

XTA212140А1961697 2010 171734 бензин/плин 
атест важи до 
2020. године 

5.179,00 КМ 

7 Лада Нива 
 

XTA212140А1964748 2010 163450 бензин/плин 
атест важи до 
2020. године 

5.179,00 КМ 

8 
 

Лада Нива XTA212140А1963559 2010 179250 бензин/плин 
атест важи до 
2020. године 

5.179,00 КМ 

9 Лада Нива XTA21310080088623 2007 159927 бензин/плин 984,00 

10 Лада Нива XTA21310080088629 2007 175000 бензин/плин 984,00 

 
Напомена: Возила од редног броја 1 до редног броја 8 су у исправном стању, док возила под редним бројем 9 и 10 нису 
у возном стању.  
 

Основно средство Инвентурни број Почетна цијена  

Аутоприколица ЛПА 206/У-СЕТ 20 
 

52100 819,78 КМ 

 
 

2. Право учешћа у лицитацији имају сва правна и физичка лица, која: 
- доставе благовремено писмену понуду, 
- уплате кауцију у износу од 10 % од почетне цијене возила из тачке 1. овог огласа и то на рачун број 555-007-
0049894438 отворен код Нова банка а.д. Бања Лука, сврха уплате: Понуда за лицитацију уз обавезну назнаку редног 
броја возила. 

 



 Уколико купац који понуди највишу цијену одустане од куповине возила, неће моћи вратити износ од 10 % од  кауције, 
коју је претходно уплатио. Учесницима чија понуда не буде прворангирана, уплаћена кауција бит ће враћена у року од 
два дана и то уплатом на жиро рачун који ће понуђач доставити заједно са понудом.  

 
3. Понуда се доставља у затвореној коверти, посебно за свако возило, односно основно средство, уз обавезну назнаку 
редног броја возила, који је назначен у листи возила из тачке 1. овог огласа, или са назнаком за основно средство, нпр: 
 
ЈП РТРС - БАЊА ЛУКА 
Трг Републике Српске број 9 
БАЊА ЛУКА 
ПОНУДА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ - ВОЗИЛО бр. 5, НЕ ОТВАРАТИ или 
ПОНУДА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ - ОСНОВНО СРЕДСТВО, НЕ ОТВАРАТИ 
Сматраће се да су благовремено поднесе понуде које у РТРС стигну најкасније до 30.03.2018. године у 10,00 часова. 
 
4. Возила и основно средство могу се погледати  дана 27.03.и 28.03.2018. године, у времену од 09 до 11 часова, у Бањој 
Луци, на адреси Суботичка бб (преко пута C-AUTO д.о.о. Бања Лука).  
 
5. Отварање понуда извршиће се јавно уз присуство учесника на лицитацији дана, 30.03.2018. године, са почетком у 
13,00 часова, у просторијама РТРС у Бањој Луци, Трг Републике Српске број 9. 
 
6. Критериј за одабир је највиша понуђена цијена понуде. Најповољнији понуђач је онај понуђач који понуди највишу 
цијену. Учесник који понуди највећу цијену проглашава се купцем, а његова понуда сматра се прихваћеном понудом за 
куповину предметног возила или основног средства. Продаја ће се обављати по начелу „виђено–купљено”, што 
искључује све накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу, по питању квалитета и евентуалних 
недостатака. 
 
7. Трошкови преноса власништва, транспорта као и остале трошкове у складу са законским прописима плаћа купац.  
 

8. Купац је дужан извршити уплату износа цијене возила или основног средства, према записнику о лицитацији, прије 
преузимања возила односно основног средства, најкасније у року од 3 дана од дана обављене лицитације. Купац је 
дужан преузети купљено возило или основно средство најкасније пет дана од дана уплате купопродајне цијене. 
 
9. Информације у вези са лицитацијом и предметним возилима и основног средства, могу се добити код Руководиoца 
oдјељења транспорта Зорана Качавенде, на мобилни телефон: 066/064-426, сваким радним даном од 9-13 часова, до 
крајњег рока за подношење понуда. 


