
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДСКА УПРАВА                    
Комисија за спровођење поступка јавног огласа 
 
Број:  05-370-3044/19 
Дана: 15.05.2019.године 
 
 
 На основу члана 21. став 2. Одлуке о комуналном реду ("Сл. гласник Града Бањалука", 
број 06/18 и 40/18), Плана кориштења јавних површина ("Сл. гласник Града Бањалука", 
број 11/18) Комисија за провођење поступка јавног огласа о додјели привремених  
локација за продају печеног и куваног кукуруза  према  критерију  највишег износа, 
донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
1   -  УТВРЂУЈЕ СЕ РАНГ ЛИСТА понуђача за додјелу локација за привремено 
заузимање јавне површине за продају  печеног и куваног кукуруза према критеријуму  
највишег износа, по групама како слиједи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 –  Лице које је у поступку јавног надметања понудило највишу цијену за локацију 
дужно је  у року од три дана од дана извршности, односно  коначности  закључка 
Комисије којим је утврђена ранг листа најповољнијих понуђача  за додјелу 
привремених локација  поднијети захтјев за издавање рјешења у Пријемној канцеларији 

Градске управе Града Бањалука , уз који ће приложити доказ да је  у корист 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ на жиро рачун број: 555-007-12034888-60 (врста 
прихода број: 722314)   уплатило цјелокупан излицитирани износ.  
 
 

ЛОКАЦИЈА 
БРОЈ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПОНУЂЕНА 
ЦИЈЕНА 

ИЗНОС ЗА 
УПЛАТУ 

5 МАРКОВИЋ ДРАГАН 1,50 0 
    
7 ТАНЧИЦА ДЈЕНЕТА 10,16 1.039,20 
7 ТАНЧИЦА ДАНИЕЛ 1,55 6,00 
    

12 КРЕМЕНОВИЋ ЗОРАН 6,25 570,00 
    

15 ГОЛИЋ РАДОМИР 10,00 1.020,00 
15 ГОЛИЋ ГОРАН 1,50 0 
    

19 ДРАГИШИЋ ДЕЈАН 1,50 0 



Уколико најповољнији понуђач  у наведеном року не поднесе захтјев, сматраће се да је 
одустао од понуде за локацију и локација ће се понудити следећем понуђачу са листе, 
који је дужан да у року од једног дана од достављања понуде поднесе захтјев за 
издавање рјешења  у Пријемној канцеларији Градске управе Града Бањалука , уз који ће 
приложити доказ да је уплатило цјелокупан излицитирани износ и тако редом, док се 
локација не додијели.   
 
 
3.  - У складу са Одлуком у комуналном реду („Службени гласник Града Бања Лука“, 
број 06/18 и 40/18), корисници јавне површине дужни су: 

- да прије почетка обављања дјелатности на јавној површини прибаве одобрење 
за обављање дјелатности за коју се издаје одобрење за привремено заузимање јавне 
површине уколико наведено одобрење немају 

- да на одобреној локацији обављају само ону дјелатност за коју је издато 
одобрење   

- да одржавају чистоћу на локацији која им је одобрена и 
- да се придржавају услова одређених у одобрењу за заузимање јавне површине. 
Уколико се корисници не буду придржавали горе наведених услова, постављени 

објекти ће бити уклоњени са локације о трошку корисника. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
              Дана 08.05.2019. године у дневним новинама "Глас Српске" објављен је јавни 
оглас о додјели  локација запривремено заузимање јавне површине за  продају куваног 
и печеног кукуруза  према критеријуму  највишег износа. 
 

Предмет додјеле биле су локације (укупно 13)  како слиједи: 
 

ЛОКАЦИЈА 
БРОЈ 

УЛИЦА – ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 

1. Булевар В. Ж. Мишића (излаз из Р. Крилатице, десно) 
3. Булевар В.Ж. Мишића (прије бус стајалишта код Макси 

маркета) 
          5. Гундулићева (преко пута броја 4) 

6. Гундулићева (преко пута Сан Рема, уз такси стајалиште) 
7. Мајке Југовића (код студентског дома) 
8. Угао Ц. Лазара и С. Злопоглеђе (код бус стајалишта) 

10. Драгише Васића (код цвјећаре Алоха) 
12. Краља Петра II Карађорђевића  (код СТР Зоки) 
14. Скендера Куленовића (код самопослуге) 
15. Угао Краља Петра I  Карађ. и Патре (код Водовода) 
17. Теодора Колокотрониса (код киоска Глас) 
18. Гундулићева (код раскрснице са Алеја Св. Саве, лијево) 
19. Угао Југ Богдана и Церске (на тротоару) 

 
Комисија је дана 15.05.2019. године у времену од 10:30 до 10:45 часова обавила 
отварање понуда, уз присуство 3 заинтересована понуђача и о истом сачинила 
записник. 

На јавни оглас пријавило се 7 физичких лица. Све понуде су  потпуне и  
благовременo достављене. 



Уплаћена кауција је урачуната у излицитирани износ и неће се враћати 
учесницима јавног огласа који одустану од понуде, односно не уплате преостали дио 
средстава до излицитираног износа и не поднесу захтјев за издавање рјешења. 

Учесницима јавног огласа, којима јавна површина није додијељена за 
привремено заузимање, кауција се враћа у пуном износу, сваком понуђачу посебно, 
након истека рока за приговор, а ако се понуђач одрекао права на приговор изјавом на 
записник, одмах након потписивања записника. Учесник јавног огласа је дужан уз 
захтјев за поврат кауције приложити и копију текућег рачуна на који ће се уплата 
извршити. 

У табели у диспозитиву закључка су наведени износи које понуђачи морају 
доплатити како би добили одобрење за привремено заузимање јавне површине. 

Локације које се не додијеле у поступку јавног огласа, могу се додијелити 
заинтересованим лицима непосредном погодбом. 

Обзиром на наведено у образложењу, Комисија је одлучила као у диспозитиву 
овог Закључка. 

Закључак о резултату јавног надметања објављује се на огласној табли Градске 
управе и званичној интернет страници Града Бања Лука.  

Учесник јавног надметања има право да, у року од 8 дана од дана објављивања 
закључка на огласној табли Градске управе, уложи приговор Градоначелнику. 
Приговор се подноси у писаној форми, путем Комисије. 

 
 
 
                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 
                                                                                          Гордана Крунић, дипл.економиста 
                                                                                                
                                                                                            


