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Број: 01/082-8540/17 

Датум: 22.12.2017. године 

 

На основу Одлуке Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске, 

Бања Лука, број: 02/002-6886-8/17 од 2. новембра 2017. године, Фонд здравственог 

осигурања Републике Српске, Бања Лука, расписује 
 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

о продаји основног средства непосредном погодбом 

 

1. Предмет јавног огласа 

Прикупљање затворених писмених понуда и избор најповољнијег понуђача за 

куповину коришћеног основног средства (покретна имовина продавца - путнички 

аутомобил) непосредном погодбом. 

 

Предмет продаје: 

- Путнички аутомобил VOLVO, модел возила XC 90, година производње 2008., број 

шасије YV1CM714691498668, број мотора D5244T4636891, радни обим мотора 2 400 cm³, 

снага мотора 136 KW, врста мотора - дизел, пређени километри 344 276, возило 

нерегистровано и одјављено. 

Почетна цијена основног средства из претходног става утврђује се према процјењеној 

вриједности у износу од 5.086,44 КМ. 

 

Возило које је предмет продаје може се погледати радним даном у периоду од 8:00 - 

15:00 часова на адреси Здраве Корде број 8. у Бања Луци.  

 

2. Право учешћа 

Право учешћа имају сва правна или физичка лица која уплате кауцију у износу од 10% 

од почетне цијене. 

Уплата кауције врши се жирално преносом средстава на жиро рачун Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске број: 555-007-00005170-73 код Нове Банке а.д. 

Бања Лука. 

 

3. Подношење и отварање понуда 

Понуда се доставља у затвореној коверти на адресу: Фонд здравственог осигурања 

Републике Српске, улица Здраве Корде број 8, 78000 Бања Лука.  

На коверти се назначава: "ПОНУДА ЗА АУТОМОБИЛ  - VOLVO XC 90 - НЕ 

ОТВАРАТИ". 

Понуда мора да садржи: име и презиме лица или фирме, матични број, овјерену копију 

рјешења о упису у судски регистар (за правна лица), ЈМБГ (за физичка лица), ЈИБ  

(за правна лица), тачну адресу, назив основног средства које се купује, понуђени износ  

у КМ, доказ о уплати кауције и број жиро рачуна за враћање кауције, име овлашћеног 

лица за заступање у поступку лицитације, адресу и број телефона. 

Понуда мора бити потписана од стране подносиоца понуде, а за правно лице и овјерена 

печатом правног лица. 
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2.

Отварање приспјелих писмених понуда извршиће надлежна Комисија на дан 

28.12.2017. године у 12 часова, у пословним просторијама Фонда, на адреси Здраве Корде 

број 8 у Бања Луци. 

Предаја писмених понуда са доказима о уплати (копија вирманског налога или 

благајничког налога за уплату) мора се извршити до 10,00 часова наведеног дана 

(28.12.2017. године).  

Отварању понуда 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. Оцјена и вредновање понуда 

Оцјену и вредновање приспјелих понуда извршиће Комисија именована Рјешењем 

Управног одбора Фонда, број: 02/002-6886-8-1/17 од 02.11.2017. године. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цијена, уз услов  

да висина понуђене цијене не може бити мања од почетне цијене у износу  

од 5.086,44 КМ.  

Уколико се за путничко моторно возило пријаве два или више понуђача  

са истом понуђеном цијеном, Комисија ће прогласити побједником оног понуђача који је 

раније доставио понуду по датуму и времену пријемног печата протокола Фонда.   

 

     5. Остале одредбе 

Купац је понуђач који понуди највишу цијену и са истим ће се, у складу са важећим 

прописима, закључити уговор о купопродаји којим ће бити дефинисани остали услови 

продаје. 

Купац је дужан да купопродајну цијену плати на жиро рачун Фонда у року од 8 дана од 

дана закључивања уговора о купопродаји.  

Уколико купац у уговореном року не испуни своје обавезе, губи право на поврат 

уплаћене кауције и према важећим прописима сносиће одговорност за повреду уговора. 

Све трошкове, као и евентуалне порезе за купљена возила сноси купац. 

Понуђачима чије понуде нису најповољније уплаћена кауција вратиће се у року  

од 8 дана од дана отварања понуда. 

 

Контакт особа за детаљније информације је г-дин Драган Рашљић, број телефона:  

065/935-065. 

 

 

 

                                                                                                          В.д. директора             

                                                                 

                                                                                       Дејан Кустурић, дипл. економиста  

 
 


