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Број: 01-014- 759 /17
Сребреница, 31.10.2017. године

На основу члана члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике
Српске“ број 97/16), члана 4. 9. и 10. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокетностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске број 20/12), члана 92. Статута општине Сребреница (“Службени гласник општине
Сребреница“, број 1/2016), а у складу са Одуком о давању сагласности за успостављање права
грађења на некретни- земљишту означеном као к.ч. 7/7. к.о. Сребреница ради изградње пословног
објекта 01-022-344/17 од 02.10.2017.године, Начелник општине Сребреница, о б ј а в љ у ј е

ОГЛАС
О оптерећењу/успостављању права грађења на некретнини- земљишту
означеном као к.ч. 7/7. к.о. Сребреница ради изградње пословног објекта
I
Општина Сребреница, са сједиштем у Сребреници, улица Сребреничког одреда бб, оптерећује
некретнину земљиште означеном као к.ч. 7/7. к.о. Сребреница ради изградње пословног објекта
Површина некретнине која се оптерећује има укупну површину 1.880 м2.
II
Оптерећењем правом грађења из претходне тачке врши се путем усменог јавног надметања –
лицитацијом.
Поступка лицитације –усменог јавног надметања спроводи Комисија за спровођење јавног надметања
именована Одлуком начелника општине, број : 01-014-759 /17 од 31.10.2017. године ( у даљем тексту
комисија).
Почетна цијена мјесечне закупнине непокретности која је предмет оптерећења правом грађења
износи 100,00 КМ. ( Словима; стотинуконвертибилнихмарака).
Право учешћа у поступку јавном надметању - понуђач може бити свако правно или физичко лице,
осим лица којима то закон или други пропис онемогућују.
Учесник је обавезан на име трошкова поступка уплатити износ од 500,00 КМ на јединствени рачун
трезора општине Сребреница, општински јавни приходи број: 551015-00011210-51 (рачун отворен код
Уни Цредит Банке, пословница Сребреница), сврха дознаке: „уплата на име трошкова поступка
учешћа у јавном надметању“ кауција, а доказ о уплати приложити уз пријаву.
Са учесником лицитације чија понуда је утврђена као најповољнија закључује се одговарајући Уговор
у писменој форми.
III
Рок за подношење пријаве за учешће у лицитацији је 15.11.2017. године до 15:00 часова.
пријаве се предају у просторијама општинске Управе општине Сребреница у шалтер сали општине
Сребреница. Пријава треба да садржи личне податке о учеснику лицитације (име, очево име,
презиме, ЈМБГ, мјесто и адресу становања, број телефона, име и презиме опуномоћеника - ако га
има (ако је понуђач физичко лице) односно 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). Доказ о уплаћеној кауцији предаје се непосредно комисији прије почетка лицитације.
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Учесници лицитације дужни су прије почетка поступка јавног надметања Комисији приложити доказ о
идентитету (лична карта, потврда о регистрацији правног лица), а ко се не ради о лицима која лично
учествују на лицитацији или законским заступницимап равних лица, исти су дужни приложити и
овлашћење за заступање (пуномоћ).
IV
Оптерећњем правом грађења предметног земљиште по овом огласу ће се одржати дана 16.11.2017.
године, са почетком у 10:00 часова у просторијама општинске управе општине Сребренице, улица
Сребреничког одреда бб Сребреница, Скупштинска сала општине Сребренице.
V
Најповољнији понуђач је онај који понуди највећу цијену.

VI
Све информације у вези с огласом могу се добити на телефон број: +38756 445 507.
Текст огласа ће бити објављен у Гласу Српске, и истакнут на огласној плочи општине Сребренице.

Начелник општине
_________________
Младен Грујичић
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