
На основу Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности за продају сталних 
средстава број: 04/1-012-2-1182/19 од 25.04.2019. године, Републичка управа за 
инспекцијске послове објављује 
 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ 
за продају контејнера  

 
 

1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ 
Републичка управа за инспекцијске послове путем јавног надметања – лицитације 
продаје контејнере сљедећих карактеристика: 

Редни 
број Опис Локација 

Почетна цијена  
(са урачунатим 

ПДВ-ом) 

1. Контејнер (Инвентурни број 00694) Трг српских јунака бб, 
Бања Лука 864,00 КМ 

2. Контејнер (Инвентурни број 00825) Гранични прелаз 
Градишка 756,00 КМ 

 
2. ПРАВО УЧЕШЋА 
2.1. Право учешћа у поступку јавног надметања - лицитације, системом затворених 
понуда, имају сва правна и физичка лица која прије утврђеног рока за лицитацију 
уплате кауцију у износи од 20% од почетне продајне цијене контејнера, односно: 
 

2.1.1. За контејнер под редним бројем 1. износ 172,80 КМ   
2.1.2. За контејнер под редним бројем 2. износ 151,20  КМ  
 

2.2. Средства кауције је потребно уплатити на јединствен рачун трезора Републике 
Српске i. У сврху уплате навести: „Уплата кауције за организациони код 0419-
Републичка управа за инспекцијске послове“. 
 
2.3. Право учешћа у поступку јавне лицитације немају запослени у Републичкој управи 
за инспекцијске послове, као ни чланови њихове уже породице. 
 
3. ПРЕГЛЕД КОНТЕЈНЕРА И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
3.1. Контејнери се могу погледати на локацијама, које су наведене у тачки 1. овог 
позива, у периоду од 01-02.07.2019. године и у времену од 09,00 до 12,00 часова, уз 
претходну телефонску најаву контакт особи. 
 
3.2. Контакт особа је Бојан Ножинић, телефон: 387 066 001 942. 
 
3.3. Контејнери се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају. 
 
3.4. Понуде се достављају у запечаћеној и непровидној коверти, на којој ће писати 
слиједеће “Понуда за продају контејнера путем јавне лицитације – не отварати“, с 
доказом о извршеној уплати депозита, најкасније до 05.07.2019. године до 12.00 
часова на протокол Републичке управа за инспекцијске послове, Трг Републике Српске 
8, канцеларија број: 13, VII спрат. Све понуде које пристигну послије назначеног рока, 
без обзира када су послане, неће бити узете у разматрање. 

 
 



3.5. Понуда садржи слиједеће: 

3.5.1. Подаци о физичком лицу (име и презиме, име једног родитеља, адреса и 
број телефона), 

3.5.2. Подаци о правном лицу (овјерена копија рјешења о упису у судски  
регистар, име овлаштеног лица за заступање у поступку лицитације, адреса, 
број телефона, број рачуна и назив банке), 

3.5.3. Износ понуде за сваку ставку посебно у КМ, потписан од стране понуђача 
(за правна лица и са овјером печета),  

3.5.4. Потврда о уплати депозита (копија). 
  
3.6. Јавно отварање понуда уз присуство заинтересованих физичких лица и овлаштених 
представника правних лица која доставе понуде, одржаће се дана 05.07.2019. године у 
13.00 часова, у просторијама Републичке управа за инспекцијске послове, Трг 
Републике Српске 8, канцеларија број: 1, VI спрат.  
 
3.7. Критерији за вредновање понуда је највиша понуђена цијена за наведени 
контејнер, а у случају да су прворангиране двије или више понуда, идентичне, тј. имају 
у потпуности исту понуђену цијену, предност се даје понуђачу који је раније предао 
понуду. 
 
4. ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
4.1. Купац је дужан да за купљени контејнер уплати пуни износ купопродајне цијене у 
року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора. 
 
4.2. Уплата купопродајне цијене извршиће се уплатом на јединствен рачун трезора 
Републике Српске. У сврху уплате навести: „Уплата купопродајне цијене за 
организациони код 0419 - Републичка управа за инспекцијске послове“. 
 
4.3. Контејнер се преузима у виђеном стању, по уплати уговорене цијене. 
 
4.4. Ако Купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена, или 
уколико након закључења уговора купац одустане од његове реализације, уплаћена 
кауција му се неће вратити, а Републичка управа за инспекцијске послове задржава 
право додијелити уговор првом сљедећем понуђачу са листе успјешних понуђача. 
 
5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
5.1. Учесницима у Јавној лицитацији чије понуде не буду прворангиране, уплаћени 
депозит ће бити враћен након отварања понуда. 
 
5.2. Да би лицитација била успјешна мора бити достављена најмање једна валидна 
понуда. 
 
5.3. Контејнер/и који се не прода/ју у првом кругу лицитације, биће предмет продаје у 
другом кругу (08.07.2019. године, јавно отварање са почетком у 13.00 часова), а на 
другој лицитацији најнижа цијена за предмет лицитације је 75% у односу на почетну 
цијену са прве лицитације. Контејнер/и који се не прода/ју у другом кругу лицитације, 
биће предмет продаје у трећем кругу (10.07.2019. године, јавно отварање са почетком 



у 13.00 часова), а на трећој лицитацији најнижа цијена за предмет лицитације је 50% у 
односу на почетну цијену са прве лицитације. Контејнер/и који се не прода/ју у трећем 
кругу лицитације, биће предмет продаје директном нагодбом (12.07.2019. године, 
јавно отварање са почетком у 13.00 часова). Понуде у случају евентуалних наредних 
кругова лицитације, као и за случај директне погодбе се достављају на адресу из тачке 
3.6. овог позива најкасније до 12.00 часова дана када се продаја одржава. 
 
5.5. Текст ове лицитације биће објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и на wеб 
страници Републичке управе за инспекцијске послове: www.inspektorat.vladars.net.  
 
Број: 24.013/409-6-1/19                                                                        
Датум: 17.06.2019. године 

 
вршилац дужности директора 

Данијела Батар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i НЛБ банка ад Бања Лука жиро рачун: 5620990000130280; Нова банка ад Бања Лука жиро рачун: 
5550000005368483; Комерцијална банка ад Бања Лука жиро рачун: 5710100000200272; Unicredit bank ad 
Banja Luka жиро рачун: 5510010000917746; Pavlovic International bank ad Bijeljina жиро рачун: 
5540040000019140; Addico banka ad banja Luka жиро рачун: 5520000002626823; Sberbank ad Banja Luka 
жиро рачун: 5672418200000593; МФ банка ад Бања Лука жиро-рачун: 5721030000008975. 

 

http://www.inspektorat.vladars.net/

