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Број: 01-054-7/17 
Датум: 31.07.2017. године 
 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:97/16), члана 54. Статута општине Козарска Дубица („Службени гласник 
општине Козарска Дубица“, број:3/14 и 2/15) и члана 5. Одлуке Скупштине општине Козарска 
Дубица, број:02-013-70/17 од 15.06.2017. године, начелник општине Козарска Дубица, 
расписује: 
 

 
 

ОГЛАС О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ 
(ЛИЦИТАЦИЈИ) 

 
 
Путем јавне продаје-лицитације, продају се сљедећа основна средства у власништву општине 
и то: 
  

1. Рабљени путнички аутомобил „RENAULT MEGANE“, регистарска ознака А30-М-127, 
година производње 2005., број шасије VF1LMR2B534613219, број мотора D221225, 
радна запремина мотора 1461 цм3, погонско гориво-дизел, регистрован до 26.04.2018. 
године, у возном стању. Почетна цијена 1.349,50 КМ. 

 
2. Рабљени путнички аутомобил „RENAULT MEGANE“,  регистарске ознаке Т42-К-034, 

година производње 2007., број шасије VF1LMSFB537825802,  број мотора D103026, 
радна запремина мотора 1461 цм3, погонско гориво-дизел, регистрован до 04.08.2017. 
године, у возном стању. Почетна цијена 2.894,90 КМ. 
 
 

II 
 

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица, која прије почетка лицитације 
уплате кауцију од 10% од почетне продајне цијене на јединствен рачун трезора општине 
Козарска Дубица, број:551 024 0000 852308, који се води код  Уникредит банке или на 
број:562 010 8034 6952 75, који се води код НЛБ Развојне банке. 
Положена кауција се неће вратити учеснику који је уплатио кауцију, а није учествовао у 
јавном надметању, као ни учеснику у поступку лицитације који је лицитирао највишу цијену, 
а накнадно одустане од куповине аутомобила. 
За провођење лицитације потребна су најмање два учесника. 
Ако се на лицитацију јави само један учесник, може се приступити поступку продаје 
непосредном погдбом под условом да понуђена цијена не може бити нижа од почетне цијене 
објављене у Огласу за лицитацију. 
 
 
 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 

Н А Ч Е Л  Н И К 

 
 
 

REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA 

N A Č E L N I K 

 
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



 
III 

 
Јавна продаја-лицитација одржаће се дана 21.08.2017. године у малој сали општине Козарска 
Дубица са почетком у 12,00 сати. 
 

IV 
 

Возила која су предмет лицитације могу се видјети истог дана у дворишту зграде општине  у 
времену од 08-10 часова. 
 

V 
 

Возила се продају у стању виђено-купљено и никакве накнадне рекламације се не признају. 
 

VI 
 

Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти са напоменом- „за Комисију-не 
отварај- понуда за продају возила путем лицтације“,  на адресу:  општина Козарска Дубица, 
Ул. Светосавска број:5. 
 

VII 
 

Са учесницима лицитације, који буду изабранни као најповољнији понуђачи, закључиће се 
купопродајни уговор.  
Купац је дужан у року од 15 дана од закључења уговора о купопродаји, уплатити 
купопродајну цијену, након чега ће одмах ступити у посјед купљеног возила, о чему ће се 
сачинити записник. 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                                   Н А Ч Е Л Н И К 
 
                                                                                                       Мр сци. др мед. Раденко Рељић      
 

     


