АГЕНЦИЈА
ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
БАЊА ЛУКА
На основу члана 21. Статута Агенције за посредничке, информатичке и
финансијске услуге и Одлуке о продаји путничких моторних возила Управног одбора
Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге,број: УО-XVIII- 942 /19
od 19.06.2019.године, директор Агенције расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
за продају службених моторних возила
I ПРЕДМЕТ И НАЧИН ПРОДАЈЕ
1. Предмет продаје су сљедећа рабљена службена моторна возила у власништву
Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге ( у даљем тексту:
Агенција), означена редним бројевима како слиједи:
Р.б.1. Путничко моторно возило „CITROEN“, тип: C5, година производње:
2012., боја: црна, број шасије: VF7RDRHF8BL564990, снага/запремина мотора:
1997цм3- 103 КW, врста мотора: дизел, регистарске ознаке: А36-Т-072, регистрован до:
03.04.2020.год., километража: cca 182657 км; почетна цијена: 11.332,12 КМ са ПДВ-ом.
Р.б.2. Путничко моторно возило „CITROEN“, тип C4, година производње: 2006.,
боја: црвена, број шасије: VF7LC9HXC74414826, снага/запремина мотора:1560 цм3-66
КW, врста мотора: дизел, регистарске ознаке: М17-0-024, регистрован до:
15.02.2020.год., километража: cca 180622 км, почетна цијена 5.652,30 КМ са ПДВ-ом.
2. Возила се продају по начелу „виђено-купљено“ и могу се погледати сваким
радним даном у периоду од 8 до15 часова у сједишту Агенције у Бања Луци,ул.Вука
Караџића 6 ( зграда-паркинг Медицинске електронике).
3. Продаја путничких моторних возила извршиће се поступком јавне продаје
прибављањем затворених писмених понуда.
4. Поступак лицитације провешће Комисија именована рјешењем директора
Агенције.
II ПРАВО УЧЕШЋА
1.Право на достављање писмених понуда имају сва правна и физичка лица (
осим радника Агенције, као и чланова њихове уже породице), која доставе писану
понуду са потребном документацијом и уплате депозит у износу од 10% од почетне
продајне вриједности возило за које се доставља понуда.
2.На отварању понуда могу учествовати физичка лица лично или пуномоћник,
те особа која је овлашћена да заступа правно лице или пуномоћник.
III УПЛАТА И ПОВРАТ ДЕПОЗИТА
1. Износ депозита уплаћује се на рачун Агенције број: 562-099-00011503-32,
отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука,сврха уплате „уплата депозита за
лиценцирано возило под редним бројем возила за који се подноси понуда“.
2. Депозит се уплаћује најкасније дан прије одржавања лицитације.
3. Један примјерак уплатнице понуђач прилаже уз понуду.
4. Понуђачима чије понуде нису прихваћене врши се поврат уплаћеног
депозита на број текућег рачуна уплатиоца депозита који је достављен уз

понуду, најкасније у року од два (2) радна дана од дана завршеног поступка
лицитације.
5. Депозит се неће вратити уколико учесник који је поднио пријаву на јавни
оглас не приступи јавном надметању или одустане од своје понуде.
IV ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
1. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА ЗА
КУПОВИНУ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА (навести редни број возила на који
се понуда односи)-НЕ ОТВАРАЈ“, а на полеђини коверте потребно је навести назив и
адресу понуђача.
2. Понуде се достављају лично на протокол Агенције или поштом на адресу
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге, ул. Вука Караџића 6,
78000 Бања Лука (зграда Медицинске електронике IV спрат).
3. Све понуде које буду достављене на протокол Агенције након истека рока
који је назначен у овом јавном огласу или не садрже потребну документацију, неће се
узети у разматрање.
4. Понуда се подноси у писменој форми и мора садржавати сљедеће:
- назнаку редног броја возила на које се понуда односи ,
- податке о физичком/правном лицу: име, очево име, презиме/назив,адреса
становања и број телефона, ЈМБГ/ЈИБ-ПИБ,
- износ понуде у конвертибилним маркама (бројем и словима), а која не може бити
нижа од цијене утврђене јавним огласом,
- овјерена фотокопија идентификационог документа-лична карта/пасош (за физичка
лица),
- овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар- не старија од шест
мјесеци (за правна лица),
- овјерена пуномоћ ( издато од стране физичког лица или правног лица којег
опуномоћеник представља у поступку лицитације,
- доказ –потврда о уплати депозита,
- копија картице текућег/жиро рачуна уплатиоца депозита,
- потпис (и печат за правна лица).
V ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
1. Рок за доставу понуда је 03.09.2019.године до 11,00 часова, а јавно отварање понуда
уз присуство заинтересованих физичких лица и овлашћених представника правних
лица, биће одржано дана 03.09.2019.године у 12,00 часова у просторијама Агенције на
IV спрату зграде Медицинске електронике у Бања Луци, ул. Вука Караџића 6.
2. Критерија за вредновање понуда је највиша понуђена цијена за путничко моторно
возило. У случају да понуђачи понуде исту цијену за путничко моторно возило,
предност ће имати понуђач чија је понуда раније примљена на протокол Агенције.
3. Да би лицитација била одржана довољно је да буде достављена најмање једна
валидна понуда.
VI ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Понуђач чија понуда буде прихваћена (купац) дужан је приступити закључивању
купопродајног уговора у року од седам (7) дана од дана пријема обавјештења о
прихватању понуде, те је дужан у року од три (3) радна дана уплатити продајну цијену
назначену у купопродајном уговору, у противном губи право на поврат депозита.
2. Трошкове пореза, преноса власништва као и све остале трошкове везане за продају
сноси купац.

VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1.Све информације у вези са предметном јавном лицитацијом могу се добити у
просторијама Агенције сваким радним даном од 8 до 15 часова или на број телефона
051/217-443 (контакт особа Андреј Замоло).
Број:01-1316/19
Дана:23.08.2019.године

Директор:
Јелена Ћетковић,дипл.екон.
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