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На основу члана 43. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, Одлуке 
директора Фонда, број: 02-246/22 од 17.10.2022. године и број: 02-313/22 21.12.2022. године, 
Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука расписује:

ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС 
о продаји службеног моторног возила

1. Предмет Јавног огласа
Прикупљање писмених понуда и избор најповољнијег понуђача за куповину коришћеног 
службеног моторног возила, у власништву Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука. 
Предмет продаје:
- путничко моторно возило марке: PEUGEOT, тип: М , комерцијални опис: 5008 GT LINE 2.0 
BLUEHDI, број шасије: VF3MJEHZR.JL061643, број мотора: 10DY2T4003055, радни обим 
мотора 1997 цм\ снага мотора 130 kW, врста мотора: дизел, ЕУРО 6, боја: црна, година 
производње: 2018,број пређених километара: 165.175, у возном стању, регистрација до 
01.10.2023. године.
Почетна цијена основног средства из претходног става утврђује се према процијењеној 
вриједности у износу од 37.906,592 КМ.
Возило које је предмет продаје може се погледати у периоду 23.12.-29.12.2022. године, у 
времену од 08,00 до 15,00 часова, на адреси привредног друштва C-AUTO д.о.о. Бања Лука, 
Суботичка 2д, Бања Лука.

2. Право учешћа
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у износу од 10% од почетне 
цијене, осим запослених код продавца.
Уплата депозита врши се жирално преносом средстава на жиро рачун број: 572-000- 00003171- 
47, отворен код МФ Банке а.д. Бања Лука.
Предаја писмених понуда са доказима о уплати (копија вирманског налога или благајничког 
налога за уплату) мора се извршити најкасније до 11,00 часова тог дана када је заказана 
лицитација.

3. Подношење и отварање понуда
Понуда се доставља у затвореној коверти и мора да садржи:
А) За физичка лица - попуњену и потписану изјаву за цијену понуде изражену у КМ, овјерена 
копија личне карте, копију пријаве пребивалишта, доказ о уплаћеном депозиту и број жиро 
рачуна за евентуално враћање депозита;
Б) За правна лица - попуњену, потписану и печатом овјерену изјаву за цијену понуде изражену 
у КМ, овјерену копију актуелног извода из судског регистра (не старији од три мјесеца), 
овлаштење лица за заступање у поступку јавне лицитације, копија ЈИБ-а, доказ о уплаћеном 
депозиту и број жиро рачуна за евентуално враћање депозита.
Понуду обавезно доставити у затвореној коверти, непосредно на протокол предузећа или путем 
поште на адресу: Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, Ул. Видовданскс 2, 5. спрат, 
78000 Бања Лука, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА КУПОВИНУ 
МОТОРНОГ ВОЗИЛА“.
Отварање приспјелих писмених понуда извршиће надлежна Комисија на дан одржавања 
лицитације 05.01.2023. године, у 13,00 часова, у пословним просторијама Гарантног фонда 
Републике Српске, Ул. Видовданска број 2, 5. спрат, Бања Лука.
Отварању понуде могу присуствовати физичка лица лично или по пуномоћнику, те особа која 
је овлашћена да заступа правно лице или пуномоћник за учешће у поступку лицитације.

4. Остале одредбе
Основно средство купује се у виђеном стању и накнадне рекламације се не прихватају. Купац је 
лице које понуди највећи износ за основно средство које је предмет продаје.
Исти је дужан цјелокупан износ уплатити и основно средство преузети у року од пет дана од 
момента завршетка лицитације и с њим закључити уговор о купопродаји.
Уколико то купац не уради у напријед наведеном року, депозит-капара задржава се у корист 
продавца, а основно средство поново излаже продаји.
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Учесницима у лицитацији чије понуде не буду прихваћене депозит од 10 % враћа се на начин 
на који је био уплаћен.
Све информације нателефон 051/231-380.

Број: 02-314/22
Дана: 22.12.2022. године


