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Број: 01-014-203/19
Сребреница, 08.04.2019. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник Републике Српске,
број 97/16) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (”Службени Гласник општине
Сребреница“, број 2/18), а на основу „Одлуке о поступку и условима издвања у закуп пословних
објекта који се налазе на подручју општине Сребреница“, која је донијета од стране Скупштине
општине Сребренице дана 23.04.2018. године под бројем: 01-022-62/18, Начелник општине објављује:

ОГЛАС
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ОПШТИНИ
СРЕБРЕНИЦА
I
Општина Сребреница, са сједиштем у Сребреници, улица Сребреничког одреда бб, даје у закуп,
јавним надметањем прибављањем писмених понуда хале-производно-пословне објекте које се
налазе у саставу бившег старог привредног комплекса који се налази у Поточарима на земљишту
које је означено као к.п. 53/1, 54/2,55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 и 55/8 СП Пећиште по старом
катастарском операту уписана у ЗК Извадак 312 и Посједовни лист 207/11.
II
Некадашњи привредни комплекс подјељен је на сљедеће пословно-производне објекте Хале, које се
дају у закуп свим заинтересованим субјектима и то :
1. ХАЛА 1А , Приземни објекат:
25,50 х 25,50= 650,25 м2

Са почетном цијеном закупа од : 0,12 КМ по једном м2.
2. ХАЛА 1Б, Приземни објекат:
16,50 х 25,50 = 420,75 м2
17,40 х 15,00 = 261,00 м2
АНЕКСНИ ДИО ХАЛЕ
357,20 м2
Укупна површина ХАЛЕ 1Б износи : 1,038,95 м2

Са почетном цијеном закупа од : 0,12 КМ по једном м2.
3. ХАЛА 2 ( приземље + спрат)
(17,10 х 23,40) х 2,00 = 800,28 м2

Са почетном цијеном закупа од : 0,12 КМ по једном м2.
4. ХАЛА 3
21,00 Х 66,00 = 1386,00 м2

Са почетном цијеном закупа од : 0,12 КМ по једном м2.
Учесник на јавном надметању - понуђач може бити свако правно или физичко лице, осим лица којима
то закон или други пропис онемогућују.
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III
Учесник на јавном надметању обавезан је да понуди најмање утврђену почетну цијену, те да
у понуди наведе и слиједеће податке:
-

Име, очево име, презиме, ЈМБГ, мјесто и адресу становања, број телефона, име и
презиме опуномоћеника - ако га има (ако је понуђач физичко лице),

-

Тачан назив и сједиште, број телефона, МБ, име и презиме законског заступника и име и
презиме опуномоћеника - ако га има (ако је понуђач правно лице),

IV
Јавно надметање из претходних тачака овог огласа ће се одржати уколико буду поднешене
најмање двије писмене понуде, док ће се у противном јавно надметање поновити.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се одбацују и неће се разматрати.

V
Најповољнији понуђач је онај који понуди највећу цијену.
VI
Писмене понуде, које морају бити у затвореним омотима (ковертима) и означене шифром или именом
или називом понуђача, предају се непосредно у службеним просторијама општине Сребреница
шалтер сала општине или шаљу препорученом пошиљком, на адресу општина Сребреница, улица
Сребреничкг одреда бб Сребреница 75430 најкасније до 18.02.2019. године, са назнаком: КАБИНЕТ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА – ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА У
СРЕБРЕНИЦИ, НЕ ОТВАРАЈ.
VII
Отварање писмених понуда, на које могу приступити сви понуђачи или њихови опуномоћеници
са потписаном и овјереном пуномоћи, одржаће се дана 25.04.2019. године у згради општине
Сребреница, Сала скупштине општине Сребреница, са почетком у 11:00 часова, којом приликом ће се
моћи извршити и увид у све понуде и осталу документацију.
VIII
Све информације у вези с огласом могу се добити на телефон број: +38756 445 514. Комисија за
спровођење поступка јавне лицитације за издавање у закуп пословног простора ће спровести
поступак, а исту ће именовати Начелник општине Сребреница, а на основу Одлуке о поступку и
условима издвања у закуп пословних објекта који се налазе на подручју општине Сребреница, која је
донијета од стране Скупштине општине Сребренице дана 23.04.2018. године под бројем: 01-02262/18.
Начелник општине
_________________
Младен Грујичић
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