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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

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

Zavod za wizikalnu 
medicinu i rehabilitaciju
Dr Miroslav Zotović

ПИ ШЕ: ИЛИ ЈА НА БО ЖИЋ
ili ja nab �glas srp ske.com

БЕ О ГРАД - Сви јет срп -
ске тра ди ци је и фол кло -
ра ожи вљен у књи зи
"Срп ске на род не бај ке"
до но си три при че: "Де -
вој ка ца ра над му дри ла",
"Усуд" и "У ца ра Тро ја на
ко зје уши" ко је су ри зни -
ца му дро сти ка ко нај -
мла ђим, та ко и ста ри јим
чи та о ци ма.

Ово за ни мљи во и по -
уч но шти во пи са но је на
срп ском је зи ку, али је сва -
ка од три бај ке пре ве -
де на и на ен гле ски
и илу стро ва на
ин те  ре  сант -
ним цр те жи -
ма у ве се лим
бо ја ма. Бај ке
је пре ве ла и
при ла го ди ла
Ани ка Да чић, а
илу стра ци је је ра -
ди ла Ма ри ца Ки цу шић.

Књи га ће пред нај мла -
ђим чи та о ци ма, а и оним
ста ри јим ко ји во ле бај ке,
би ти то ком ју ла, и то у из -
да њу из да вач ке ку ће "Ла -
гу на".

- Чи тај те о де вој ци
ко ја је би ла му -
дри ја од кра -
ља, ца ру
ко ји се

сти део свог из гле да и чо -
ве ку ко ји је кре нуо у по -
тра гу за сво јом суд би ном.
У овом љуп ко илу стро ва -
ном дво је зич ном из да њу
ужи ва ће чи та о ци свих уз -
ра ста ко ји же ле да уна пре -
де сво је по зна ва ње
ен гле ског је зи ка - на ве ли
су из "Ла гу не".

Ри јеч је о при ча ма из
ко јих мно го мо гу да на у че
дје ца, али и од ра сли јер је
у њи ма са же та сва жи вот -
на му дрост. Ова књи га је
зна чај на јер нај мла ђи мо -
гу да на за ни мљив и јед но -

ста ван на чин уче
ен гле ски је зик

упо ре ђу ју ћи
текст са бај -
ка ма на срп -
ском.

Н а  и  м е ,
пр ва при ча

"Де вој ка ца -
ра над му дри -

ла" го во ри о
обич ној дје вој ци ко -

ју од ли ку ју па мет и му -
дрост. За раз ли ку од
дру гих бај ки, у овој не ма
мит ских ју на ка по пут
а ж д а  ј а ,

вје шти -
ца и ча роб ња ка.

Насупрот дје вој ке је
цар ко ји те сти ра њен
ум. Ва жно је на по ме ну -
ти да ова дје вој ка не до -
ла зи до ци ља због

ље по те и скром но сти као
што је то че сто у бај ка ма,
не го ис кљу чи во за хва љу -
ју ћи сво јој па ме ти. Она ни -
је че ка ла прин ца да је
спа се, не го је са ма спасла
се бе и оца. У то ме се кри је
по у ка ко ја ка же да дје вој -
чи це тре ба да уче, да бу ду
па мет не и да на у че да се
по бри ну са ме за се бе.

При по ви јет ку "Усуд",
ко ја је дру га у овој збир ци,
Вук Сте фа но вић Ка ра џић
је за би ље жио од зе мун -
ског тр гов ца Гру је Ме хан -
џи ћа, а об ја вио ју је 1853.
го ди не у дру гој књи зи на -
род них приповједака. Усуд
је тај ко ји има чу де сну моћ
да љу ди ма ди је ли суд би не
не раз ми шља ју ћи да ли је
то правед но или не. У

осно ви ове при по -
ви јет ке је сте вје ро -

ва ње да чо вје ко ву
сре ћу и суд би ну ни -

шта не мо же да про -
ми је ни. Она по ка зу је

да љу ди мо гу са мо до -
не кле да убла же суд би -
ну и то ако су ро ђе ни
под срећ ном зви је здом.

Чест мо тив у свим
срп ским, али и сло -

вен ским бај ка ма
је вје ро ва ње у
суд би ну, јер су
љу ди од у ви јек

по ку ша ва ли да
об ја сне ства ри

ко је им се де ша -
ва ју и ово је био је -

дан од на чи на.
Тре ћа бај ка у овој

књи зи је "У ца ра Тро -
ја на ко зје уши", ко ја ће

ма ли ша ни ма би ти за ни -
мљи ва јер го во ри о ца ру
ко ји је же лио да са кри је
сво је ко зје уши. 

Ова при ча ће нај мла -
ђим чи та о ци ма по ка за ти,
а оне ста ри је под сје ти ти,
да се исти на не мо же са -
кри ти и да она, ма ка ква
би ла, уви јек на кра ју иза ђе
на ви дје ло.  

СТИ ЖЕ ИЛУ СТРО ВА НО ДВО ЈЕ ЗИЧ НО
ИЗ ДА ЊЕ "СРП СКЕ НА РОД НЕ БАЈ КЕ" 

Ри зни ца му дро сти, 
фол кло ра
и тра ди ци је
Чи тај те о де вој ци ко ја је би ла му дри ја 
од кра ља, ца ру ко ји се сти део свог 
из гле да и чо ве ку ко ји је кре нуо у по тра гу 
за сво јом суд би ном, на ве ли из "Ла гу не" 
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