
ГЛАС СРПСКЕ четвртак, 2. март 2023. 25ОГЛАСИ

Управа предузећа  МР

Број: 02/2-55 ван.-И-4253
Гацко, 28.02.2023. године

На основу члана 268. став 5. Закона о привредним друштвима (Сл гласник РС,бр.127/08,
58/09,100/11,67/13,100/17 и 82/19), члана 35. став 1.тачка 3. Статута МХ„Електропривреда Републике Српске“
МП а.д. Требиње - ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ А.Д.Гацко и Захтјева представника МХ„Електропри-
вреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске у МХ„Електропривреда
Републике Српске“ МП а.д. Требиње - ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“ А.Д.Гацко, број:01-1331 од
20.02.2023 године, Управа предузећа,МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње -ЗП „Рудник
и ТЕ Гацко“  а.д.Гацко, на својој 55 ванредној сједници одржаној дана 28.02.2023 године

С А З И В А
29. (двадесетдевету) ванредну сједницу Скупштине акционара

Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д.
Требиње - ЗП „Рудник и Термоелектрана Гацко“, А.Д. Гацко

29. (двадесетдевета)ванредна сједница Скупштине Акционара МХ „Електропривреда Републике Српске“Ма-
тично предузеће а.д. Требиње-ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“,А.Д. Гацко  одржаће се у Великој сали Предузећа у
Гацку,дана 21.03.2023. године (уторак) са почетком у 12 часова.

У случају да се 29. (двадесетдевета) ванредна сједница Скупштине акционара не одржи наведеног дана, по-
новљена сједница ће се одржати 28.03.2023. године (уторак) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим днев-
ним редом.

За сједницу предлажем слиједећи:

Д Н Е В Н И    Р Е Д:

1. Разматрање и усвајање Извјештаја Kомисије за гласање
2. Доношење Одлуке о избору радних тијела

a. Избор комисије за гласање
b. предсједника Скупштине акционара
c. записничара и два овјеривача,

3. Извјештај Комисије за гласање,
4. Разматрање актуелне ситуације у предузећу,
5. Разматрање Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора предузећа,
6. Разматрање Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора,
7. Остала питања. 

У случају да се засједање Скупштине акционара у недостатку кворума, не одржи 21.03.2023. године (уторак)
са почетком у 12 часова, поновљена ће се одржати 28.03.2023. године (уторак) у исто вријеме,  на истом
мјесту и са истим дневним редом.
Право да учествују у раду засједања Скупштине акционара имају сви акционари лично или заступани по пу-
номоћнику, који буду имали тај статус на дан 11.03.2023. године.
Пуномоћ за заступање акционара на првом, односно поновљеном засједању Скушштине акционара мора бити
сачињена у складу са Упуством о начину заступања акционара на Скупштини акционара (Сл. Гласник РС,
број:68/09 од 29.07.2009 године) овјеренa од стране надлежног органа.
Уговор о удруживању гласова акционара и заједничком пуномоћнику мора бити овјерена од стране Суда.
Потпис писмене изјаве акционара, који се опредијелио да гласа писменим путем мора бити овјерен од стране
надлежног органа.
Увид у приједлог аката материјала који се налазе на дневном реду заказане Скупштине може се извршити сва-
ког радног дана у просторијама Управе (канцеларија Синдиката и Правне службе) у времену од 7 до 15 часова.
Позивају се сви акционари: физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласања пис-
меним путем, узму учешће у раду засједања Скупштине акционара Мјешовити Холдинг  „Електропривреда
Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње - ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, А.Д. Гацко. 
Писмене изјаве „за“ и „против“ приједлога аката који су предмет дневног реда треба обавезно доставити осам (8)
дана прије засједања Скупштине акционара на адресу МХ „ЕРС“ МП Требиње - ЗП „Рудник и ТЕ Гацко“, А.Д. Гацко. 
Позив акционарима правним лицима доставља се и посредством поште са материјалима.
Писмене изјаве о гласању без прописане овјере и писмене изјаве приспјеле путем телефакса, које у року три дана
не буду потврђене доставом оригиналне изјаве, неће бити узете у обзир приликом утврђивања броја гласова.

в.д. Директор
Максим Скоко , дипл.инг.ел.

Broj:102-30-2883-2/23
Datum: 01.03.2023.

Na osnovu člana 10. Pravilnika o postupku prodaje pokretne imovine putem javnog nadmetanja-
licitiranjem i  Odluke o rashodovanju i prodaji osnovnog sredstva Zavoda-motorno vozilo, broj:
102-30-2883/23 od 27.02.2023. 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 motorno vozilo:
Autobus motorno vozilo marke: MAN LIONS INTERCITY B.2007.46.008, registarske oznake: J51-A-
934, godina proizvodnje: 2016, snaga motora: 213 kW, zapremina motora: 6871 cm³, pogon na dizel
gorivo, mjenjač: automatski šest brzina, broj mjesta za sjedenje: 52, broj šasije:
WMAR60ZZ8GT024453, broj motora: 2144478544486, broj pređenih kilometara: 24414 km,
početna prodajna cijena 190.000,00 KM (slovima: stotinudevedesethiljada i 00/100 konvertibilnih
maraka), iznos depozita 19.000,00 KM (slovima:devetnaesthiljada konvertibilnih maraka).

2. Motorno vozilo se prodaje po načelu “viđeno-kupljeno” i može se pogledati svakim radnim danom
u periodu od 7,00 do 15,00 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 fizička i pravna lica, koja dostave pisanu
ponudu sa potrebnom dokumentacijom i uplate depozit u naznačenom iznosu.

2. Na otvaranju ponuda mogu učestvovati fizička 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 MAN AUTOBUS,  po
Javnom pozivu na licitaciju broj 102-30-2883-2/23, datum 01.03.2023.“.

2. Depozit se uplaćuje najkasnije do isteka roka dostavljanja ponuda, odnosno do 13.3.2023. godine
(ponedjeljak), do 09.00 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 MAN AUTOBUS“, najkasnije do 13.3.2023. godine (ponedjeljak) do 09.00 časova.

2. Ponude se dostavljaju lično na Pisarnicu Zavoda, ulica Slatinska 11, Banja Luka, III sprat, kancelarija
broj 236, nakon čega se dobija 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 vozila za koje se daje ponuda;
b) Podatke o fizičkom/pravnom licu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, JMBG/JIB-PIB);
c) Iznos ponude u konvertibilnim markama (brojevima i slovima);
d) Ovjerena fotokopija identifikacionog dokumenta- lična karta/pasoš (za fizička lica),
e) Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar- ne starija od 6 mjeseci (za pravna lica),
f) Ovjerena punomoć (izdato od strane fizičkog 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 fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih
lica, održaće se dana 13.3.2023. godine (ponedjeljak) u 09.15 časova, u Multimedijalnoj sali
na III 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 17.3.2023. (petak) do 09.00 časova, nakon čega će se javno
nadmetanje ponoviti pod istim uslovima, na istom mjestu i u isto vrijeme.

3. Kriteriji za vrijednovanje 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 7,00 do 15,00 časova ili na mobilni broj: 065/063-739.

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:
Ratko Jakovljević

Број: 282/23.
Датум: 1.3.2023. године

На основу члана 14. став (1) Правилника о извођењу екскурзија и излета ("Сл. гласник РС" број 13/20, 72/22), директор Школе расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор најповољније туристичке агенције као понуђача за извођење екскурзије

1. Јавни позив за избор најповољнијег понуђача за извођење екскурзије у Италији – Шпанији – Француској.
- Вријеме реализације: 9.9.2023. до 17.9.2023. године (9 дана - 6 ноћења, на бази полупансиона).
- План извођења екскурзије, програм путовања, циљеви екскурзије, садржаји који се планирају реализовати на екскурзији, услови које по-
нуђачи морају испунити да би учествовали у јавном позиву, критеријуми за избор понуђача, биће достављен у тендерској документацији.
- Оријентациони број путника: 80-90 ученика и 5 професора + 1 љекар + туристички водич.
Тендерску документацију, заинтересоване агенције могу добити без накнаде, на основу писаног захтјева: (личним преузимањем у
школи или електронском поштом).
Рок за подношење захтјева за преузимање тендерске документације је 5 дана од објављивања конкурса у дневним новинама.
Рок за достављање понуда биће прецизиран у тендерској документацији.
Понуде ће бити бодоване у складу са чланом 16. Правилника о извођењу екскурзија и излета ("Сл. гласник РС", број 13/20, 72/22).
По завршеном бодовању понуда, сви понуђачи ће писменим путем бити обавијештени о избору најповољнијег понуђача.
Школа задржава право поништавања јавног позива због неприхватљиве цијене или одустајања већег броја ученика који су се
пријавили за екскурзију.

Директор школе
Александар Миљешић, проф.


