
Република Српска 

ОПШТИНА РУДО 

-Н а ч е л н и к- 

Број:02-014-5/21 

Датум: 12.02.2021.године 

 

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

Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 2. Одлуке Скупштине општине Рудо о продаји 

техничког дрвета број: 01-022-27/21 од 04.02.2021.године, Начелник општине Рудо,  

р а с п и с у ј е 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

за продају техничког дрвета 

 

 

I- ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ 

Путем јавне лицитације продаје се техничко дрво у укупној маси од 85,09 m
3
 према врсти, 

класи и почетној цијени дрвета како слиједи: 

 

Врста дрвета Класа Количина m
3
 Цијена КМ/ m

3
 Цијена за класу и 

количину 

црни бор 

трупци 
I 8,05 126,00 1.014,30 

црни бор 

трупци 
II 28,55 105,00 2.997,75 

црни бор 

трупци 
III 27,99 88,00 2.463,12 

рудно дрво - 15,90 72,00 1.144,80 

црни бор 

целулозно 

дрво 

 

- 

 

4,60 

 

50,00 

 

230,00 

УКУПНО:  85,09 m
3
  

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 

7.849,97 КМ 

  

 

II- ПРАВО УЧЕШЋА И ПОСТУПАК 

1.Право учешћа на јавној лицитацији имају сва правна и физичка лица, која су, у  

остављеном року, доставила затворену коверту са пријавом на оглас, потребном 

документацијом и понуђеном цијеном за предмет продаје у укупној количини, као и 

доказом о уплати кауције у висини од 10% од утврђене почетне цијене. 

Утврђени износ кауције, учесници поступка дужни су уплатити на жиро рачун Општине 

Рудо број: 562-006-0000292365, отворен код НЛБ банке, сврха дознаке: уплата кауције за 

продају техничког дрвета. 

 2. Лицитација ће се одржати уколико, у остављеном року, буду достављене најмање двије 

понуде. 

3. Лицитацију проводи Комисија која се састоји од три члана. 

4. Поступку лицитације, приликом отварања и читања понуда, могу присуствовати и 

представници понуђача, који су дужни Комисији дати на увид одговарајући документ за 

идентификацију.Уколико доказ о уплати кауције није стављен у коверту са понудом, 

присутни представник понуђача може, на заказаној лицитацији, Комисији предати доказ о 

уплати кауције.  



5.О свим радњама у току поступка лицитације, Комисија води записник у коме ће 

констатовати и најповољнију понуду.  

6.Купопродајни уговор биће закључен са најповољнијим понуђачем, а уплаћени износ 

кауције биће урачунат у купопродајну цијену. Уколико најповољнији понуђач одустане од 

закључења уговора  или не уплати уговорену купопрадајну цијену у року од 3 дана од 

дана потписивања уговора, губи право на поврат уплаћене кауције. Осталим учесницима 

лицитације, уплаћени износ кауције биће враћен.  

 

III- ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА ПРОДАЈЕ 

Предмет продаје може се погледати на платоу између „Нових аутодјелова“ а.д. Рудо и 

бивше Пекаре „Клас“ Рудо, дана 17.02. и 19.02.2021.године у времену од 12h до 13h. 

Контакт особа за информације је Марко Пјевчевић, тел.058-712-286. 

 

IV-ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1.Документи са понудом достављају се у затвореној коверти непосредно на шалтер 

писарнице Општине Рудо или путем препоручене  поште на адресу: Општина Рудо-

Комисија за спровођење поступка јавне лицитације за продају техничког дрвета, са 

назнаком „НЕ ОТВАРАЈ- Понуда за куповину техничког дрвета“, у року од 7 дана од дана 

објављивања Јавног огласа на ТВ Рудо, огласној табли и web страници Општине 

Рудо.Уколико јавни оглас не буде објављен истовремено, рок се рачуна од дана последњег 

објављивања. 

2.Коверте које буду достављене послије наведеног рока, неће се узети у разматрање. 

3.Отварање понуда, уз присуство заинтересованих представника понуђача, одржаће се 

дана 25.02.2021.године, са почетком у 11:00 часова, у соби бр.15 у згради Општине Рудо. 

4.Отварању понуда могу присуствовати понуђачи-физичка лица лично или по 

пуномоћнику, те особа овлаштена да заступа правно лице или пуномоћник за учешће у 

поступку продаје техничког дрвета уз доказ за заступање. 

 

V-ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Коверта мора да садржи: 

1) Попуњен образац пријаве на јавни оглас, са подацима о физичком, односно правном 

лицу које доставља понуду, потписан од стране подносиоца, а ако је понуђач правно лице, 

исти мора бити овјерен и печатом правног лица (образац пријаве може се преузети на 

писарници Општине Рудо-шалтер сала, као и web страници Општине Рудо), 

2) Понуђену цијена за укупну количину техничког дрвета које је предмет продаје (образац 

за понуду је саставни дио обрасца пријаве из тачке 1), 

3) Доказ о уплати кауције, 

4) Понуђач –правно лице дужно је доставити овјерену фотокопију рјешења о упису у 

судски регистар  са подацима о лицу овлаштеном за заступање, 

5) Потврду банке о отвореном текућем рачуну на који ће се извршити поврат кауције 

физичком или правном лицу, уколико не буде изабрано као најповољнији понуђач, 

6) Овјерену пуномоћ за присуство отварању понуда, уколико понуђач лично не 

присуствује. 

 

VI-ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

1.Купац чија понуда буде прихваћена као најповољнија, дужан је приступити закључењу 

уговора у року од три (3) дана, од дана пријема писменог обавјештења о прихватању 

понуде најповољнијег понуђача. 

2.Купац је дужан, за купљено техничко дрво, уплатити пуни износ купопродајне цијене у 

року од три (3) дана од дана потписивања уговора између уговорних страна. 

3.Продаја се врши по начелу „виђено-купљено“, без накнадних приговора и жалби које се 

односе на предмет продаје. 



4.Примопредаје техничког дрвета извршиће се одмах након што купац предочи доказ о 

извршеној уплати купопрадајне цијене у укупном износу. 

Купац је дужан обезбједити утовар и превоз предмета продаје у присуству овлаштеног 

представника Општине Рудо. 

5.Ако купац одустане од куповине, односно не приступи закључењу уговора, губи право 

на поврачај кауције, а Општина Рућо ће закључити уговор са следећим најповољнијим 

понуђачем. 

 

VII-ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

1.Све додатне информације могу се добити радним радима у времену од 7:00-15:00 часова 

или на телефон 058-711-164. Контакт особа: Слађана Пушоњић. 

 

 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, 

            Драгољуб Богдановић 

 

 


