
Република Српска  

ОПШТИНА РУДО 

-Начелник- 

Број: 02-477-6/18 

Датум: 13.03.2018.године 

 

 На основу члана 59. став 1)  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 1. Одлуке о давању у закуп земљишта путем 

усменог јавног надметања-лицитације, број 02-477-6/18 од 09.03.2018. године Начелник 

општине Рудо, расписује: 

 

ОГЛАС 

о давању у закуп  земљишта путем усменог јавног надметања-лицитације 

 

I Општина Рудо даје под закуп путем усменог јавног надметања-лицитације, земљиште  

означено као дио к.ч.број 215, уписано у Лист непокретности број 494 КО Штрпци, 

укупне површине 2000 м
2
. 

 

II Лицитација за предметне непокретности одржаће се дана 30.03.2018. године са 

почетком у 11 часова у канцеларији број 15 у згради општине Рудо.  

 

III Почетна цијена за додјелу у закуп локације  из тачке 1. јавног огласа је 0,01 КМ/м
2
. 

 

IV Предметна локација издаје се у закуп привремено, на временски период од 4 године, 

уз могућност продужења истог, а најкасније до привођења земљишта намјени, која је 

предвиђена планским актом. 

 

V Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у 

јавном надметању, у износу од 20,00 КМ за локацију за коју лицитирају, на благајни 

општине Рудо, до почетка лицитације. 

 

VI Право учешћа имају сва правна и физичка лица која по закону могу имати право 

располагања на некретнинама, а која у остављеном року поднесу пријаву и уплате 

кауцију. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да 

Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, 

пасош), као и пуномоћ лица које их овлашћује. Правна лица која учествују у јавном 

надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар 

правног лица, као и овлаштење лица које их представља. 

 

VII Излицитирану цијену (уз умањење уплаћене кауције) закупац је дужан уплатити 

прије потписивања уговора о закупу. 

Локација ће се предати закупцу на коришћење након потписивања уговора о закупу. 

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закључења уговора, 

губи право на повраћај положене кауције. 



VIII Разгледање непокретности, која је предмет лицитације, може се извршити дана 

19.03. и 26.03.2018.године у времену од 11 до 13 часова уз присуство представника 

општине. Увид у документацију о непокретности, може се извршити сваким радним 

даном до дана одржавања лицитације, у времену од 7 до 15 часова у канцеларији број 

12 у згради општине Рудо. 

 

IX  Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању- лицитацији је 15 дана од 

дана објављивања огласа.  

Пријаве се подносе на посебном обрасцу који се налази у Центру за пружање услуга 

грађанима-шалтер сала општине Рудо, а достављају се на адресу: Општина Рудо, 

Комисија за продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта. 

Оглас је објављен  на огласној табли општине Рудо и веб страници Општине Рудо. Ако 

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

објављивања. 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Рато Рајак, дипл.инж.арх. 

                ______________________ 

 

 


