
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број:01-47-69/13 
Датум:14.08.2013.год. 
 

На основу члана 4. Одлуке о условима и начину давања на чување покретне војне имовине  
(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, бр.7/13), начелник Општине Козарска Дубица, 
објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за исказивање интереса  

за чување покретне војне имовине 
 

Општина Козарска Дубица објављује позив за исказивање интереса за чување покретне војне 
имовине (у даљем тексту:ствари) која је додијељена Општини Козарска Дубица одлукама Владе 
Републике Српске, и то: 
Редни број Назив ствари Комад 

1.  КАМИОН ТАМ 5000 (бр.шасије 71000126, бр.мотора 10022623, г.п 
1971.) 

1 

2.  РАДИОНИЦА (скинута са ТАМ 4500) 1 
3.  ТРАКТОР ИМТ 533 (произв.1973) 1 
4.  ГРЕЈДЕР-МГ (145 ТМ) 1 
5.  КОМПРЕСОР  ПК 95 1 
6.  КАМИОН ТАМ 110Т7 БВ 1 
7.  КАМИОН ТАМ 150 Т11 (покретна радионица, број шасије 

86000380) 
1 

8.     Виљушкар бочни (број шасије 244) 1 
9.  Виљушкар бочни CHRUDIM 1 
10.  Чамац понтон (алуминијумски м=900кг) 3 
11.  Носачи дуги 8 
12.  Камион ТАМ 150Т11 1 
13.  Чамац ИД број 386642 2 
14.  Приколица ИД број 618772 2 

 
Ствари се дају на чување на неодређено вријеме, без накнаде. 
 
Право учешћа имају сва правна лица која имају сједиште правног лица или пословне јединице на 

подручју општине Козарска Дубица, односно  физичка лица која имају пребивалиште на подручју 
општине Козарска Дубица, која уз понуду доставе слиједеће доказе: 

За физичка лица: 
1. Копију личне карте 

      За  правна лица: 
1. Копију рјешења о упису у судски регистар 
2. Овјерено овлаштење за заступање правног лица 

Лица која имају регистровано пољопривредно газдинство дужна су да уз понуду приложе доказ 
о регистрацији пољопривредног газдинства. 

Лица која немају регистровано пољопривредно газдинство, а баве се пољопривредном 
дјелатношћу дужна су да уз понуду приложе овјерену изјаву да се баве пољопривредном дјелатношћу 
као основним занимањем. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 
НАЧЕЛНИК 

 
 

 
REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA 
NAČELNIK 

 

Адреса: Светосавска 5. 79240 Коз. Дубица, е-mail: sokd@inecco.net, тел. +387 (0) 52 416 013, факс: +387 (0) 52 416 026 Jединствени рачун 
трезора општине К.Дубица 551 024 00008523 08 Нова Бањалучка Банка, 562 010 8034 6952 75 НЛБ Развојна банка, 

Рачун јавних прихода:551 024 00008524 05 Нова Бањалучка Банка, 562 010 80347043 93 НЛБ Развојна Банка МБФ: 105243, 
ЈИБ:4400732990006



 
Пoонуда се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници 

Општине Козарска Дубица и шалтер сали Административне службе општине Козарска Дубица. 
Писане понуде морају бити запримљене на протокол у пријемној канцеларији Административне 

службе Општине Козарска Дубица најкасније до  30.08.2013.године до 11:00 часова.Понуда се 
доставља у затвореној коверти са назнаком: (са обавезном назнаком имена/назива и адресе понуђача, 
навођење редног броја ствари из табеле за коју се подноси понуда).ПОНУДА  СЕ ПОДНОСИ ЗА 
СВАКУ СТВАР ПОЈЕДИНАЧНО у ОДВОЈЕНИМ КОВЕРТАМА. 

Отварање понуда ће се одржати дана 30.08.2013.године у згради Административне службе 
општине Козарска Дубица, мала сала Скупштине општине Козарска Дубица са почетком рада у 13 
часова. 

Неблаговремене понуде се неће разматрати и вратиће се неотворене понуђачу. Непотпуне 
понуде и понуде поденесене противно условима огласа Kомисија одбацује доношењем Закључка. 

Са понуђачем чија се понуда оцијени као најприхватљивија закључиће се уговор о остави на 
неодређено вријеме, уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва. 

Комисија за оцјену прихватљивости понуда за закључивање уговора о остави предност ће дати 
понуђачу, редослиједом приоритета како слиједи: 

-јавном предузећу које обавља комуналну дјелатност, јавној установи, другом правном лицу 
регистрованом за обављање комуналне дјелатности, правном лицу или предузетнику којем ствар која се 
предаје може послужити за унапређење регистроване дјелатности, регистрованом пољопривредном 
газдинству којем ствар која се предаје може послужити за унапређење дјелатности, пољопривреднику 
којем ствар која се предаје може послужити за унапређење дјелатности. 

У случају да се на основу приоритета из претходног става не може утврдити приоритет предност 
има онај понуђач код којег се конкретна ствар већ налази на чувању. 
 

Све додатне информације могу се добити у Одсјеку цивилне заштите Административне службе 
општине Козарска Дубица, контакт тел:052/416-029. 

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ: 
  Миле Злојутро, дипл.ек. 


