РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕПДЕТСКЕ
И ИМПВИНСКП-ПРАВНЕ ППСЛПВЕ
БАОА ЛУКА
__________________________________________________________________________________
Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Баоа Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail
uprava@rgurs.org
Брпј: 21.01/052-646/21
Дана: 10.12.2021. гпд.
На пснпву чланпва 80. став 3. Закпна п републичкпј управи (''Службени гласник
Републике Српске'', бр. 115/18), а у складу са Планпм ппслпва премјера и псниваоа катастра
неппкретнпсти за 2021. гпдину ("Службени гласник Републике Српске", брпј 24/21), директпр
Републичке управе за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве пбјављује, а на пснпву Рјешеоа п
даваоу пвлашћеоа, брпј 21.01/052-129-1/21 пд 18.02.2021. гпдине, в.д.ппмпћника директпра
за екпнпмскп – финансијске ппслпве, мр Драган Станкпвић, пптписује
ЈАВНИ ППЗИВ ЗА ДПСТАВЉАОЕ ППНУДА
1. Предмет јавнпг ппзива
Предмет јавнпг ппзива је закуп ппслпвнпг прпстпра у Баоалуци за пптребе Републичке управе
за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве (у даљоем тексту: Управа).
2. Правп учешћа
Правп учешћа имају сва правна и физичка лица, кпја испуоавају услпве Јавнпг ппзива.
3. Карактеристике ппслпвнпг прпстпра
3.1 Тражене карактеристике ппслпвнпг прпстпра :
а) Да се прпстпр или пбјекат налази у ужем ппдручју града Баоалука (I или II градска
зпна)
б) Ппслпвни прпстпр у ппгледу структуре и спратнпсти треба да испуоава сљедеће
услпве :
- канцеларијски прпстпр ппвршине пд 370 дп 450 м2
- канцеларије - 350 м2
- пратећи прпстпри (хпдник, тпалети, чајне кухиое и сличнп) - 50 м2
3.2 Прпстпр треба да је фпрмиран кап цјелина са сампсталним улазпм кап директна
кпмуникација, засебна инфраструктура (струја, впда гријаое). Спратнпст прпстпра
треба да је пп мпгућнпсти приземље или спрат у кпји је приступ вертикални
(степениште и лифт). Прпстпр треба да је фпрмиран кап једна ппжарна зпна са
прпписним физичким пбјектима за евакуацију.
3.3 Збпг прирпде ппсла (рад са странкама) ппжељнп је да уз пбјекат ппстпји и паркинг
прпстпр.
3.4 Кпмисија са пвлаштеним вјештакпм грађевинске струке извршиће пбилазак свих
ппнуђених пбјеката и дпставиће свпје стручнп мишљеое п испуоенпсти задатих
параметара и функципналнпсти прпстпра (технички извјештај п испуоенпсти
услпва из Јавнпг ппзива) у складу са тачкпм 3.2 Јавнпг ппзива.
3.5 Пбјекат треба да буде усељив најкасније дп 04.01.2022. гпдине, уз предуслпв да су
у пптпунпсти регулисаним власнички пднпси. Закуп се узима на перипд пд 12
мјесеци, закључнп са 03.01.2023. гпдине, уз мпгућнпст прпдужеоа.

3.6 Накпн пдабира најппвпљније ппнуде у ппгледу техничких услпва, изабрани
вјештак грађевинске струке извршиће прпцјену вриједнпсти изабранпг ппслпвнпг
прпстпра.
3.7 На пснпву кпначне ппнуде ппнуђача изабранпг ппслпвнпг прпстпра и налаза
вјештака п прпцијеоенпј вриједнпсти закупа, кап и тржишне цијене закупа у граду
Баоалука, утврдиће се кпначна цијена закупа.
3.8 Кпначну пдлуку п закупу ппслпвнпг прпстпра дпнпси директпр рјешеоем п закупу
ппслпвнпг прпстпра.
4. Садржај ппнуде
4.1 Техничке карактеристике
- Пснпве ппслпвнпг прпстпра (тлпцрт пбјекта урађен пд стране РУГИПП или пвлаштене
гепдетске прганизације).
- Фптп дпкументација
- Текстуални ппис техничких карактеристита пбјекта
4.2 Власничка дпкументација
- Земљишнп коижни извадак, пднпснп лист из коиге улпжених угпвпра п
етажнпм власништву или лист неппкретнпсти са уписаним теретима.
- Ппсједпвни лист
- Кппија катастарскпг плана
- Упптребна дпзвпла
Дпкументи кпји се захтијевају мпрају бити пригинали или пвјерене кппије и не смију
бити старији пд 3 мјесеца.
4.3 Цијена закупа прпстпра (пбјекта)
4.4 Начин плаћаоа.
5. Пстале инфпрмације
Управа задржава правп да не прихвати ниједну ппнуду кпја не испуоава минимум тражених
карактеристика и укпликп укупан изнпс ппнуђене цијене буде већи пд распплпживих
финансијских средстава. Угпвпр са најппвпљнијим ппнуђачем ће се закључити пп дпбијаоу
рјешеоа директпра п закупу ппслпвнпг прпстпра.
Заинтереспвани ппнуђачи мпгу сваким радним данпм у времену пд 10,00 дп 14,00 часпва,
дпбити детаљне усмене и писмене инфпрмације пп свим ставкама пвпг ппзива. Кпнтакт
телефпн 338-070.
6. Мјестп ппднпшеоа ппнуде
Ппнуде се дпстављају личнп или путем ппште, у затвпренпј кпверти са назнакпм ''Ппнуда за
закуп ппслпвнпг прпстпра у Баоалуци - НЕ ПТВАРАЈ'', на адресу:
Републичка управа за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве
78 000 Баоа Лука,
Трг Републике Српске бр. 8.
7. Рпк за ппднпшеое ппнуда
Рпк за ппднпшеое ппнуда је 8 дана пд дана пбјављиваоа Јавнпг ппзива у дневним нпвинама
Републике Српске.
Ппнуде кпје не буду дпстављене у наведенпм рпку и кпје не буду имале тражену
дпкументацију неће бити разматране, те ће се сматрати да не испуоавају услпве за учешће пп
расписанпм јавнпм ппзиву.
В.Д. ППМПЋНИКА ДИРЕКТПРА
СЕКТПРА ЗА ЕКПНПМСКП – ФИНАНСИЈСКЕ ППСЛПВЕ
мр Драган Станкпвић
Датум пбјаве: 11.12.2021.

