
               ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

                     БАЊА ЛУКА 

          КОМИСИЈА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ 

Број:  

Дана,  

  

 Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске, на основу одлуке Управног одбора од 02.03.2018. године, 
оглашава 

 

Ј А В Н У    Л И Ц И Т А Ц И Ј У 

                   за продају старих акумулаторских батерија                          

 

1. Предмет лицитације - јавног надметања су старе акумулаторске батерија РТРС-а, како слиједи: 

 

             

 
ЛИСТА БАТЕРИЈА ЗА ПРОДАЈУ  ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ 

 
 

Редни број Назив  Укупна маса у кг Почетна цијена кг/км 

1 Акумулаторска батерија модел “DATA 
SAFE HX- 121HX300-FR”, 12V, 

284W/Cell 
 

 
3456,00  

 

 
1,00 

2 Акумулаторска батерија модел 
“SW280”, 12V,7Ah 

 

 
250,00 

 
1,00 

 
 



 
 

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 помножене са укупном масом батерија из тачке 1. овог огласа. 

Уколико купац који понуди највишу цијену одустане од куповине батерије, неће моћи вратити износ од 10 % од  кауције, 
коју је претходно уплатио. 

 
3. Понуда се доставља у затвореној коверти, посебно за сваку батерију,  уз обавезну назнаку редног броја батерије, који 
је назначен у листи из тачке 1. овог огласа,  нпр: 
ЈП РТРС - БАЊА ЛУКА 
Трг Републике Српске број 9 
БАЊА ЛУКА 
ПОНУДА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ – БАТЕРИЈА бр. 1, НЕ ОТВАРАТИ . 
Сматраће се да су благовремено поднесене понуде које у РТРС стигну најкасније до 20.06.2018. године у 10,00 часова. 
 
4. Батерије се могу погледати у дане четвртак  14.06. и петак 15.06.2018. године, у времену од 11 до 13 часова, у Бањој 
Луци, Трг Републике Српске број 9  
 
5. Отварање понуда извршиће се јавно уз присуство учесника на лицитацији дана, 20.06.2018. године, са почетком у 
10,15 часова, у просторијама РТРС у Бањој Луци, Трг Републике Српске број 9. 
 
6. Критеријум за оцјену понуда и избор најповољнијег понуђача је искључиво најповољнија понуђена цијена. 
 
7. Трошкове превоза и пореза сноси купац. 
 
8. Купац је дужан извршити уплату износа цијене батерија, према записнику о лицитацији, прије преузимања батерија  а 
најкасније у року од 3 дана од дана обављене лицитације. 
Информације у вези са лицитацијом, могу се добити код шефа службе управљања и одржавања имовине и техничке 
услуге Душка Станића, путем телефона: 066/810-960, сваким радним даном од 9-13 часова, до крајњег рока за 
подношење понуда. 


