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Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

 

Број: 02-020-32/20 

Датум: 29. септембар 2020. године 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 6. став 1. алинеја 1. Одлуке о давању у 

закуп брода „Водени Ћиро“, број: 01-022-55/20 од 11.09.2020. године, Начелник 

општине Рудо, расписује: 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

о давању у закуп брода „Водени Ћиро“ са пратећом опремом и пристаништима 

путем прикупљања писмених понуда 

 

I Општина Рудо расписује Јавни оглас ради давања под закуп брода „Водени Ћиро“ 

путем прикупљања писмених понуда. 

 

II Предмет закупа је брод „Водени Ћиро“ са пратећом опремом и пристаништима. 

 

III Предмет закупа даје се на период од 5 година, уз могућност продужења уговора.  

 

IV Закупац је дужан да, након потписивања уговора, стави брод у функцију и обавља 

пловидбу на лимско-дринско хидро-акумулационом језеру.  

Матично пристаниште брода, за вријеме трајања закупног односа, је пристаниште 

„Сетихово“ Рудо, на коме је закупац дужан држати на везу брод у вријеме када исти не 

користи. 

 

V Критеријуми за оцјену најповољније понуде и избор закупца су: 

-висина закупнине, 

-висина средстава која ће се уложити у уређење брода и пристаништа, 

-број радника који ће се запослити и 

-друге повољности које ће закуподавац имати од кориштења предмета закупа.  

 

VI Право учешћа на Јавном огласу имају сва правна лица, предузетници, удружења и 

физичка лица која у остављеном року доставе понуду и доказ о уплати депозита. 

Лица која нису измирила дуг према претходно закљученом уговору или по неком 

другом основу имају дуг према општини, не могу учествовати у поступку по јавном 

огласу. 

 

 

VII Учесници су дужни уплатити депозит у износу од 100,00 КМ на жиро рачун 

општине Рудо број: 562 -006-00002923-65 ЈРТ Општина Рудо, отворен код НЛБ банке и 

доказ о уплати депозита доставити уз понуду на оглас у запечаћеној коверти. 

Сви понуђачи су дужни да уз понуду доставе назив банке и број рачуна, на који се 

средства уплаћена на име депозита, односно средства обезбјеђења могу вратити. 

Понуђачу чија понуда није оцјењена као најповољнија, враћа се уплаћени депозит у 

року од 7 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп предмета закупа. 
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Понуђачу чија је понуда оцјењена као најповољнија, износ уплаћеног депозита ће се 

урачунати у износ закупнине, а у случају одустајања од закупа, уплаћени депозит се не 

враћа.  

 

VIII Поступак за давање у закуп предмета закупа, проводи Комисија за спровођење 

поступка давања у закуп брода „Водени Ћиро“ са пратећом опремом и пристаништима, 

коју је именовао Начелник општине.   

Оцјена понуда извршиће се цјенећи сваки критеријум појединачно, као и понуду у 

цјелини. 

 

IX Писмене понуде достављају се непосредно на протокол општине Рудо или путем 

поште препорученом пошиљком, у затвореној коверти, на адресу Општина Рудо, 

Комисија за спровођење поступка давања у закуп брода, Улица ђенерала Драгољуба 

Драже Михаиловића број 41, 73260 Рудо; са подацима о идентитету учесника и 

обавезном назнаком: „Пријава на оглас за закуп брода“. 

Отварање понуда вршиће се 13. октобра 2020. године у канцеларији број 15 у згради 

општине Рудо са почетком у 12 часова, а отварању понуда могу присуствовати 

понуђачи, односно њихови пуномоћници. 

 

X Прелиминарна ранг-листа понуђача биће истакнута на огласној табли Општинске 

управе Рудо најкасније у року од три дана од дана отварања понуда. 

На прелиминарну ранг-листу заинтересовани понуђачи имају право приговора 

Начелнику општине у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе. 

Коначна ранг-листа истиче се на огласној табли Општинске управе Рудо у року од три 

дана од дана истека рока за приговор, односно доношења рјешења по поднесеном 

приговору. 

На основу коначне ранг-листе, Начелник општине закључује уговор о закупу са 

најповољнијим понуђачем у писаном облику, у складу са Одлуком о давању у закуп 

брода „Водени Ћиро“  и одредбама Закона о облигационим односима. 

 

XI Рок за подношење понуда по Јавном огласу је 8 дана од дана објављивања огласа. 

Оглас ће се објавити на огласној табли општине Рудо, веб страници општине Рудо и 

ТВ Рудо. 

Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег 

објављивања. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Рато Рајак, дипл.инж.арх. с.р. 

 

 

 


