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На основу Одлуке о продаји моторног возила у власништву Фонда за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност Републике Српске број: 1-18.6/22 од 14.07.2022. године, директор Фонда 

објављује:  

 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ 

за продају неисправног моторног возила 

 

I 

Директор Фонда продаје неисправно службено моторно возило путем јавне лицитације – 

системом затворених понуда. Предмет лицитације је слиједеће моторно возило: 

− Шкода Superb STYLE 2.0 TDI DSG 4x4, број шасије: TMBCR7NP0M7027438, број мотора: 

DTU014889, снага мотора: 147 kW, запремина мотора: 1.968 cm3, нерегистрован, година 

производње: 2020., боја црна. 

Остале информације о предмету лицитације: 

− Пријеђени километри: 37.862 

− Стање: неисправно 

− Почетна цијена: 7.100,00 КМ 

 

II 

Право учешћа у поступку лицитације имају сва правна и физичка лица која на дан лицитације 

уплате кауцију у износу од 20% (1.420,00 КМ) од почетне цијене возила и то најкасније два сата 

прије почетка лицитације. 

Уплата се врши на благајни Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност 

Републике Српске, улица Краља Алфонса XIII број 21, 78000 Бања Лука у периоду од 08:00 – 10:00 

часова на дан лицитације.  

 

III 

Продаја возила се врши по начелу „виђено-купљено“, без накнадних приговора и рекламација 

које се односе на стање возила које је предмет продаје.  

Возило се може погледати дана 23.08.2022. године у периоду од 10:00 до 12:00 часова у сервису 

предузећа „Ауто – комерц В.С.“ ДОО Бања Лука, Булевар српске војске 13, 78000 Бања Лука 

(контакт особа Бранко Бундало 065/540-348). Потенцијални купци могу извршити увид у налаз 

вјештака.  
 



tv
OrBaparbe noHyAa he ce oAplxarx 29.08.2022. ro4xHe y 13:00 ,lacoga, y npocropxjaMa Oox4a aa
3aurhry xlaorHe cpeAt4He |4 eHeprercRy eouKacHocr Peny6nrxe cpncxe, ynraqa Kpa,rba AnooHca xlll
6poj 21, 78000 Salba .tlyKa.

flouy4e ce Aocras.rbajy Ha nonylbeHoM o6pacqy sa qr,rjery nony4e, y aareopexoj xoBeprx ca Ha3HakoM
,,noHy,qa 3a jasHy 

^uq4ra\njv 
MoropHor Bo3l4,na - HE OTBAPAJ". O6pa:aq ce npey3rMa .rrqHo Ha

6aarajHu Oor4a npunrxorvr ynnare xayqrje.
lloxy4a ca4pxr:

1. noAarxe o Qn:rsxom nxqy (ooroxonlja nhqHe Kapre, xMe !4

aApeca x 6poj reneQoHa);
2. noAarKe o npaBHoM arqy (Qoroxonr,rja pjeu_rerua o ynhcy y cyAcxla per]4crap, Jl4E, uMe

os,naureHor nriqa 3a 3acryna$e y nocynxy nxquraqrje, aApeca cje4nura, 6poj rereQora, 6poj
)Khpo paqyHa, xaate 6aHxe);

3. 4oxa: - norepAy o ynrar[ Aeno3rTa.
floxy4e ce nprruajy xa nporo*ony oon4a 4o 29.08.2022. roA[He Ao 12:oo ,]acoga. cse noHyAe xoje
np[crurHy HenornyHe nnw noclnje Ha3HageHor poxa Hehe 6rrra Fere y pa3Marpalbe.

V
noHyAe ucnoA noverne qrjexe nehe 6urr yaere y pa3MarpaFbe.
Kphrepl4jyM 3a BpeAHoBalbe noHy4a je Hajeeha nonyleHa qxjeHa, a y cry,lajy Aa cy npBopaHrxpaHe
Asule nnA Br4ule noHyAa hAeHr[qHe, rj. rMajy y nornyHocrx rcry noHylery qrjeHy npeAHocr ce Aaje
noxyfavy xoju je paHrje npe4ao noxy4y.
AKo Kynaq oAycraHe oA KynoBxHe HaxoH uJro je lberoBa noHy4a nprxaaheHa nn4 y(onrko HaxoH
3aKrbyqelba yro8opa Kynaq oAycraHe oA fberoBe peanr:aquje, ynnahetn Aeno3xr o4 20% rvry ce tehe
Bparhrx, a OoHA 3aApxaBa npaBo AoAxjenlarh yroBop npaon cnrjeAehem norylavy.
la 6u nn4waqu)a 6una ycnjeuHa rvropa 6rwr 4ocraB.rbeHa HajMabe jeAHa BannAHa noHyAa.

vl
HaxoH 3aBpuerxa jaBHe nrqxraL{rje, ca norylarervr xoju noxy4ra Hajaehy rlr.rjery sa eost,tno 6rhe
3ax,rbyqeH KynonpoAajH x yroBop.
PoK 3a ynnary nocfl,irHyre r4r,rjeue je rpx AaHa oA A,aHa 3ax.,byqelba xynonpoAajHor yroBopa, y
nporl4BHoM OoHA 3aAplxaBa ynnaheHr x3Hoc Aen03rra.
Bo3rno ce Moxe npey3erh HaKoH h3BpueHe KoMn.nerHe yn,nare.
TpourxoBe Be3aHe 3a npeHoc BnacHxurrBa Kao r ocrale rpouJr{oBe y cxraAy ca 3aKoHcKhM npon}4crMa
nnaha xynaq.

vtl
yqecHhLlhMa nhqxraq[je xojr xrcy xynaAt Bo3nno 6rahe epahex Aeno3]4T o4r,rax nocarje 3aBpueHe
nu qnraqrje.
CBe ocrane [rQopmaqrje ce uory go6nru Ha 6poj 065/540-348 (KoHraKr oco6a Epauxo 6yH4ano).

npe3xMe, rue je4uor poA[re./ba,

AhpeHrop HAA

I -rrrril: irtlir ii cIolinLlr:.olg .lHB:4402-i90740000


