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УПРАВА ДРУШТВА 
 
На основу члана 10. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), 
члана 79. став 2. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 
од 25. августа 2011. године, Одлуке о отпису основних средстава број НО-241/10 од 28. 
јануара 2010. године, Одлуке о продаји расходованих – отписаних основних средстава 
број НО-1881-5/12 од 31. јула 2012. године и Одлуке о продаји расходованих – 
отписаних основних средстава број НО-896-14/14 од 15. априла 2014. године директор 
Друштва дана 13. новембра 2014. године објављује 
 

ОГЛАС 
О ПРОДАЈИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

БИЈЕЉИНА ПУТЕМ ЈАВНЕ ОТВОРЕНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ 
 

I – ПОДАЦИ О ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА 
 
1.1. RENAULT „VELSATIS“ 2,2 CW - лимузина (одјављен и није у возном стању), 
година производње: 2002, мотор: дизел, снага мотора: 110 КW, 5 мјеста за сједење, 
плава металик боја, почетна продајна (лицитирана) цијена = 2.000,00 КМ (словима: 
дијехиљаде и 00/100 КМ). 

1.2. ЈУГО „ФЛОРИДА“ (друга продаја) 1,3 CW – лимузина (одјављен и није у возном 
стању), година производње: 1984, мотор: бензин, снага мотора: 48 KW, 5 мјеста за 
сједење, бијела боја, почетна продајна (лицитирана) цијена = 250,00 КМ (словима: 
двијестотине педесет и 00/100 КМ). 

1.3. Почетна продајна (лицитирана) цијена наведених основних средстава утврђена је 
на основу процјене Комисије за провођење поступка продаје расходованих – 
отписаних основних средстава, од ког износа се не може понудити мања цијена. 

1.4. Основна средства се продају у виђеном стању. 

 
II – НАЧИН ПРОДАЈЕ 
 
2.1. Продаја основних средстава ће се се извршити путем јавне отворене лицитације с 
тим да се у случају продаје Југо-Флориде ради о поновљеној отвореној јавној 
лицитацији (у даљем тексту: лицитација). 

2.2. Лицитација се може одржати само ако у њој присуствују најмање два учесника. 

2.3. Поступак продаје основних средстава спровешће се пред Комисијом за провођење 
поступка продаје расходованих – отписаних основних средстава. 
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III – ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ  
 
3.1. Право да учествују на лицитацији имају сва правна и физичка лица која до почетка 
лицитације уплате депозит односно кауцију у износу од 100,00 КМ (словима: 
једнастотина и 00/100 КМ) и трошкове објаве огласа у износу од 25,00 КМ (словима: 
двадесетпет и 00/100 КМ). 

3.2. Уз пријаву за учешће на лицитацији доставља се: 

3.2.1. фотокопија личне карте (за физичка лица); 

3.2.2. фотокопија рјешења о упису у судски или други надлежни регистар, 
фотокопија ЈИБ-а и пуномоћ за заступање у оригиналу или овјереној 
копији (за правна лица); 

3.2.3. доказ о уплаћеном депозиту односно кауцији и трошкова објаве огласа; 

 
3.3. Депозит односно кауција се уплаћује на рачун А.Д. „Водовод и канализација“ 
Бијељина број 554-001-00004606-37 отворен код Pavlović International bank, а.д. 
Бијељина. 

3.4. На уплатници у поље „сврха дознаке“ потребно је назначити: „уплата депозита 
односно кауције и трошкова објаве огласа“. 

3.5. Лица која нису уплатила депозит односно кауцију и трошкове објаве огласа не 
могу учествовати у лицитацији. 

3.6. Пријаве за учешће на лицитацији за куповину појединачно одређеног основног 
средства, достављају се непосредно Комисији за провођење поступка продаје 
расходованих – отписаних основних средстава или путем поште препоручено на 
адресу Хајдук Станка број 20, 76300 Бијељина, Република Српска, Босна и 
Херцеговина, до часа почетка лицитације.  

3.7. Са учесником лицитације који понуди највећу цијену закључиће се купопродајни 
уговор, у року од 15 (петнаест) дана од дана одржане лицитације, а у износ 
купопродајне цијене ће се урачунати уплаћени депозит односно кауција. 

3.8. Купопродајна цијена се плаћа одједном, приликом закључења уговора о 
купопродаји а предаја основних средстава у посјед купца ће се извршити у року од 3 
(три) дана од дана уплате купопродајне цијене.  

3.9. Уколико најбољи понуђач одустане од закључења уговора о купопродаји, губи 
право на повраћај депозита односно кауције а уговор се закључује са сљедећим 
учесником лицитације који је понудио највећу цијену, у даљем року од 3 (три) дана. 

 
IV – ДАН, ЧАС И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ 
 
4.1. Основна средства која су предмет ове лицитације могу се разгледати сваког радног 
дана у периоду од 10:00 до 12:00 часова у објекту А.Д. „Водовод и канализација“ 
Бијељина у Љесковцу (Југо „Флорида“) и у објекту А.Д. „Водовод и канализација“ 
Бијељина у Хасама (Renault Velsatis). 

4.2. Лицитација почиње даном објављивања овог огласа у „Семберским новинама“ и 
траје 15 (петнаест) дана од дана објављивања. 
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4.3. Јавно надметање ће се одржати дана 04. децембра 2014. године у великој сали на I 
спрату Управне зграде А.Д. „Водовод и канализација“ у улици Хајдук Станка број 20 
са почетком у 14:00 часова. 

4.4. Учесницима јавног надметања - лицитације са којима се не закључи уговор о 
купопродаји, уплаћени депозит односно кауција се враћа у року од 3 (три) дана од дана 
одржаног јавног надметања. 

 
V – ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
5.1. Овај оглас се објављује у „Семберским новинама“ и на службеној интернет 
страници А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина (www.bnvodovod.com). 

5.2. Додатне информације се могу добити сваког радног дана на број телефона: 
066/435-354 и 065/479-653. 

 
Број: Д-2985/14 
Дана, 13. новембра 2014. године 
Бијељина 

 ДИРЕКТОР 
 

_________________________________ 
Перковић Предраг, дипл. правник 


