РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број протокола: 01-022-126/17
Датум: 04.01.2018. године
На основу Одлуке Скупштине општине Мркоњић Град, број: 02-022-126/17 од
03.11.2017. године, Начелник општине Мркоњић Град, расписује
ОГЛАС
о продаји путничког моторног возила путем усменог јавног надметања лицитације
I Општина Мркоњић Град путем усменог јавног надметања (лицитацијом) продаје
путничко моторно возило, власништво Општине Мркоњић Град, марке „PEUGEOT
308“, тип 4С5FWC, боја ЦРНА, број шасије VF34C5FWC9S126062, број мотора
10FHBS0584287, врста М1 - ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ, година производње 2010.,
врста горива - BMB, снагa мотора 88 KW, пређених километара 176.249.
II Почетна продајна цијена возила износи 5.936,40 КМ, а трошкове преноса права
власништва и остале трошкове у цјелости сноси купац.
III Продаја ће се извршити усменим јавним надметањем (лицитацијом) која ће се
одржати дана 26.01.2018. године, са почетком у 08,30 часова у просторијама општинске
управе општине Мркоњић Град (мала сала за састанке).
Ако не успије прва продаја, иста ће се обновити дана 08.02.2018. године на истом
мјесту и у исто вријеме.
Ако се из било којих разлога не изврши продаја возила током два усмена јавна
надметања, нова продаја возила ће се извршити непосредном погодбом уз прикупљање
писмених понуда.
IV Прва и друга лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два
учесника.
V Заинтересована правна и физичка лица која желе да учествују у поступку лицитације
дужна су на име кауције, прије почетка лицитације, уплатити износ од 10 % од почетне
цијене, на жиро рачун Општине Мркоњић Град, број: 5620990000344165, отворен код
НЛБ Развојне банке о чему ће се Комисији поднијети доказ о извршеној уплати прије
одржавања лицитације.
Између учесника који испуњавају услове изабраће се кандидат који понуди највећи
износ.
Учеснику коме не буде продано возило на лицитацији враћа се кауција, а учеснику
који купи возило кауција ће бити урачуната у укупну цијену возила.
Ако учесник лицитације, чија је понуда утврђена као најповољнија, одустане од
закључивања купопродајног уговора, губи право на поврат кауције.
VI Купац путничког моторног возила из тачке I овог Огласа, дужан је да у року од 8
(осам) дана од дана одржане лицитације, уплати постигнути износ цијене на рачун
Општине Мркоњић Град, односно прије потписивања купопродајног уговора.
О спроведеном поступку лицитације сачиниће се записник о провођењу поступка
продаје.
Након спроведеног поступка лицитације, овлашћује се Начелник општине Дивна
Аничић, да закључи купопродајни уговор са најповољнијим понуђачем.

VII Овај оглас ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука, а
истовремено ће се истаћи и на огласној табли Општине Мркоњић Град и на интернет
страници Општине Мркоњић Град.
VIII Сва обавијештења у вези са овим огласом могу се добити у просторијама
општинске управе општине Мркоњић Град, у периоду од 07,30 -15,30 часова или на
контакт телефон 050/220-932.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дивна Аничић
ДОСТАВИТИ:
1. Начелнику општине,
2. Дневном листу „Глас Српске“,
3. Евиденцији и
4. Архиви.

