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СТИЖЕ ИЛУСТРОВАНО ДВОЈЕЗИЧНО
ИЗДАЊЕ "СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ"

Ризница мудрости,
фолклора
и традиције
Читајте о девојци која је била мудрија
од краља, цару који се стидео свог
изгледа и човеку који је кренуо у потрагу
за својом судбином, навели из "Лагуне"
стидео свог изгледа и човеку који је кренуо у потрагу за својом судбином.
БЕОГРАД - Свијет срп- У овом љупко илустроваске традиције и фолкло- ном двојезичном издању
ра оживљен у књизи уживаће читаоци свих уз"Српске народне бајке" раста који желе да унапредоноси три приче: "Де- де
своје
познавање
војка цара надмудрила", енглеског језика - навели
"Усуд" и "У цара Тројана су из "Лагуне".
козје уши" које су ризниРијеч је о причама из
ца мудрости како нај- којих много могу да науче
млађим, тако и старијим дјеца, али и одрасли јер је
читаоцима.
у њима сажета сва животОво занимљиво и по- на мудрост. Ова књига је
учно штиво писано је на значајна јер најмлађи мосрпском језику, али је сва- гу да на занимљив и једнока од три бајке превеставан начин уче
дена и на енглески
енглески језик
и илустрована
упо ре ђу ју ћи
ин те ре сант текст са бајНА
ним цртежикама на српЕНГЛЕСКИ
ма у веселим
ском.
ПРЕВЕЛА
бојама. Бајке
Наиме,
АНИКА
је превела и
прва прича
ДАЧИЋ
при ла го ди ла
"Девојка цаАника Дачић, а
ра надмудриилустрације је рала" говори о
дила Марица Кицушић.
обичној дјевојци коКњига ће пред најмла- ју одликују памет и муђим читаоцима, а и оним дрост. За разлику од
старијим који воле бајке, других бајки, у овој нема
бити током јула, и то у из- митских јунака попут
дању издавачке куће "Ла- а ж д а ј а ,
гуна".
- Читајте о девојци
која је била мудрија од краља, цару
који се

ФОТО: АГЕНЦИЈЕ

Broj: 102-30-8591- 7 /21
Datum:16. 7. 2021
Na osnovu člana 10. Pravilnika o postupku prodaje pokretne imovine putem javnog nadmetanja-licitiranjem
i Odluke o rashodovanju i prodaji osnovnih sredstava Zavoda-motorna vozila, broj: 102-30-8591/21 od
25.6.2021. godine. Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije, objavljuje

JAVNI POZIV NA LICITACIJU

ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE ZAVODA
(MOTORNO VOZILO)
I PREDMET I NAČIN PRODAJE
1. Predmet prodaje je sljedeće osnovno sredstvo:
R.b. 1 - Putničko motorno vozilo VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI DPF TRENDLINE,
registarske oznake: A28-T-793. godina proizvodnje: 2012, prva registracija: 2013, snaga motora: 77 kW,
zapremina motora: 1598 cm3, pogon na dizel gorivo, broj šasije: WVWZZZ1KZCP159820, broj pređenih
kilometara: 122700, početna prodajna cijena 12.400,00 KM (slovima: dvanaesthiljadačetiristotine
konvertibilnih maraka), iznos depozita 1.200,00 KM (slovima:hiljadudvijestotine konvertibilnih maraka).
2. Motorno vozilo se prodaje po načelu "viđeno-kupljeno" i može se pogledati svakim radnim danom u
periodu od 7 do 15 časova u sjedištu Zavoda u Banjaluci, ul. Slatinska br. 11 (Trapisti-Delibašino selo).
3. Prodaja će se obaviti postupkom javnog nadmetanja-licitiranjem, uz prethodno pribavljanje pisanih
ponuda.
II PRAVO UČEŠĆA

ПИШЕ: ИЛИЈАНА БОЖИЋ
ilijanabglassrpske.com

вје шти ца и чаробњака.
Насупрот дјевојке је
цар који тестира њен
ум. Важно је напоменути да ова дјевојка не долази до циља због

Zavod za wizikalnu
medicinu i rehabilitaciju
Dr Miroslav Zotović

љепоте и скромности као
што је то често у бајкама,
него искључиво захваљујући својој памети. Она није чекала принца да је
спасе, него је сама спасла
себе и оца. У томе се крије
поука која каже да дјевојчице треба да уче, да буду
паметне и да науче да се
побрину саме за себе.

ОБУХВАТА ДЈЕЛА
"ДЕВОЈКА ЦАРА
НАДМУДРИЛА", "УСУД" И "У
ЦАРА ТРОЈАНА КОЗЈЕ УШИ"
Приповијетку "Усуд",
која је друга у овој збирци,
Вук Стефановић Караџић
је забиљежио од земунског трговца Грује Механџића, а објавио ју је 1853.
године у другој књизи народних приповједака. Усуд
је тај који има чудесну моћ
да људима дијели судбине
не размишљајући да ли је
то праведно или не. У
основи ове приповијетке јесте вјеровање да човјекову
срећу и судбину ништа не може да промијени. Она показује
да људи могу само донекле да ублаже судбину и то ако су рођени
под срећном звијездом.
Чест мотив у свим
српским, али и словенским бајкама
је вјеровање у
судбину, јер су
људи одувијек
покушавали да
објасне ствари
које им се дешавају и ово је био један од начина.
Трећа бајка у овој
књизи је "У цара Тројана козје уши", која ће
малишанима бити занимљива јер говори о цару
који је желио да сакрије
своје козје уши.
Ова прича ће најмлађим читаоцима показати,
а оне старије подсјетити,
да се истина не може сакрити и да она, ма каква
била, увијек на крају изађе
на видјело.

1. Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana wizička i pravna lica, koja dostave pisanu ponudu
sa potrebnom dokumentacijom i uplate depozit u naznačenom iznosu iz tačke I.
2. Na otvaranju ponuda mogu učestvovati wizička lica lično ili punomoćnik, te osoba koja je ovlaštena da
zastupa pravno lice ili punomoćnik.
III UPLATA I POVRAT DEPOZITA
1. Iznos depozita uplaćuje se na žiro račun Zavoda broj: 555190-0024689624, otvoren kod Nova Banka a.d.
Banja Luka. svrha uplate „uplata depozita za licitiranu imovinu pod R.b.____po Javnom pozivu na licitaciju
broj______ , datum_______
".
2. Depozit se uplaćuje najkasnije do isteka roka dostavljanja ponuda, odnosno do 26.7.2021. godine
(ponedjeljak), do 13 časova.
3. Jedan primjerak uplatnice ponuđač prilaže uz ponudu.
4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vrši se povrat uplaćenog depozita na broj tekućeg/žiro računa
uplatioca depozita koji je dostavljen uz ponudu, najkasnije u roku od dva (2) radna dana od dana završenog
postupka licitacije.
IV DOSTAVLJANJE PONUDA
1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ- Ponuda za
licitiranu imovinu pod r.b._____
", najkasnije do 26.7.2021. godine (ponedjeljak) do 13 časova.
2. Ponude se dostavljaju lično na Pisarnicu Zavoda, ulica Slatinska 11, Banja Luka, III sprat, kancelarija broj
236, nakon čega se dobij a odgovarajuća potvrda.
3. Sve ponude koje budu dostavljene na Pisarnicu Zavoda nakon isteka roka koji je naznačen u ovom javnom
pozivu ili ne sadrže potrebnu dokumentaciju, neće se uzeti u razmatranje.
4. Ponuda se dostavlja na propisanom Obrascu za cijenu ponude (Prilog 1) koji je dostupan na Pisarnici
Zavoda (kancelarija 236), te ista treba da sadrži:
a) Naznaku rednog broja i pokretne imovine za koju se daje ponuda;
b) Podatke-o wizičkom/pravnom licu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, JMBG/JIB-PIB);
c) Iznos ponude u konvertibilnim markama (brojevima i slovima);
d) Ovjerena fotokopija identiwikacionog dokumenta- lična karta/pasoš (za wizička lica);
e) Ovjerena fotokopija rješenja o upisu ii sudski registar- ne starija od 6 mjeseci (za pravna lica);
f) Ovjerena punomoć (izdato od strane wizičkog ili pravnog lica kojeg opunomoćenik predstavlja u postupku
licitacije);
g) Dokaz-potvrda o uplati depozita;
h) Kopija kartice tekućeg/žiro računa uplatioca depozita;
i) Potpis (i pečat za pravna lica).
V OTVARANJE PONUDA
1. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih wizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica,
održaće se dana 26.7.2021. godine (ponedjeljak) u 13.15 časova, u Predavaonici na II spratu, u sjedištu
Zavoda u Banjaluci, ul. Slatinska br. 11 (Trapisti - Delibašino selo).
2. Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne obavi javno nadmetanje-licitacija produžava se rok za dostavljanje
ponuda najkasnije do 28.7.2021. (srijeda) do 13.00 časova, nakon čega će se javno nadmetanje ponoviti
pod istim uslovima, na istom mjestu i u isto vrijeme.
3. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za vozilo, a u slučaju da su dvije ili više ponuda
identične, odnosno da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, otvara se usmeno javno nadmetanje ili se
prednost daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Protokol Zavoda.
4. Da bi licitacija bila održana dovoljno je da bude dostavljena najmanje jedna validna ponuda.
VI OBAVEZE KUPCA
1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena (kupac) dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora
najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema obavijesti o prihvatanju ponude, te je dužan u roku od 3 radna
dana uplatiti prodajnu cijenu naznačenu u kupoprodajnom ugovoru, u protivnom gubi pravo na povrat
depozita.
2. Troškove poreza, prenosa vlasništva kao i sve ostale troškove vezane za prodaju snosi kupac.
VII DODATNE INFORMACIJE
1. Sve informacije u vezi sa predmetnom javnom licitacijom mogu se dobiti u prostorijama Zavoda Tehnička služba svakim radnim danom od 7 do 15 časova ili na broj telefona 051/348-444 ili mob. broj:
065/920-667. Kontakt osobe: Radenko Šironjić i Goran Ćulum.
2. Tekst ove licitacije biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", a istovremeno će se objaviti na Oglasnoj
tabli Zavoda i web stranici Zavoda www.zotovicbl.com.
PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Goran Ćulum

