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Комисија за провођење поступка јавне продаје покретне имовине – неупотребљивих 
контејнера, именована рјешењем Градоначелника број: 12-Г-527/2020 од 17.02.2020. 
године, објављује: 
 

О Г Л А С 
О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ – НЕУПОТРЕБЉИВИХ 

КОНТЕЈНЕРА 
 
Предмет јавне продаје су: 
 
1. Оштећени и неупотребљиви контејнери од 1,1 м2 (98 ком.) 

                Почетна цијена: 0,15 KM/kg. 
 
Напомена: -У одређену цијену по kg, подразумијевају се одвоз и вагање.  
                     -Цијена је исказана без ПДВ-а. 
                     -Продаја покретне имовине извршиће се у цјелини. 
                     

I 
 

Јавној продаји могу присуствовати сви понуђачи који су доставили писмену 
понуду (физичка лица), односно особе овлаштене за учешће у јавној продаји (правна 
лица). 

II 
 
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која закључно са посљедњим 

даном рока 04.03.2020. године до 1100 часова, предају понуде, те изврше уплату на 
рачун  Града Бања Лука ЈРТ UniCredit Bank Бања Лука 551-790-2220657252, кауције у 
износу од 100,00 КМ (стотину конвертибилних марака и 00/100) за учешће у Јавној 
продаји покретне имовине – неупотребљивих контејнера, који су предмет продаје.  

Учесник на огласу обавезан је у писменој понуди навести сљедеће податке: 
-име, очево име, презиме и тачну адресу (за физичка лица), а за правно лице 
 пуни назив и сједиште, 
-број телефона понуђача, 
-износ цијене коју нуди у КМ по kg (исказану у бројкама и словима). 
Уз писмену понуду, обавезно је приложити оригинал уплатнице-на име кауције 

у износу од 100,00 КМ (стотину конвертибилних марака и 00/100). 
Уплаћена кауција се урачунава купцу у купопродајну цијену, а ако купац 

одустане од закључивања писменог купопродајног уговора, губи право на поврат 
кауције. Учесницима који нису стекли право купца, кауција се враћа у року од 6 дана 
од дана одржавања јавног надметања.  



 

2 

 

  
III 

 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за куповину покретне имовине – 

неупотребљивих контејнера донијеће се примјеном критеријума највише понуђене 
цијене по килограму. 

Уколико два или више понуђача понуде исти износ цијене по килограму робе, 
предност има понуђач чија је понуда раније приспјела. 

Понуде се достављају у пријемну канцеларију (бр: 14) Градске управе Града 
Бања Лука до 1100 часова 04.03.2020. године, у запечаћеној коверти на сљедећу 
адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Трг српских владара 1, 78000 Бања 
Лука. 

На коверти обавезно назначити: 
          - Јавно надметање за продају покретне имовине – неупотребљивих контејнера,  
           - НЕ ОТВАРАЈ - ОТВАРА КОМИСИЈА 
           - Назив и адресу понуђача. 
 

IV 
 

Неблаговремене, непотпуне и понуде поднесене противно условима расписаног огласа, 
Комисија ће одбацити. 

V 
 

Неупотребљиви контејнери, могу се разгледати од 24.02.2020. године до 
28.02.2020. године  у периоду од  1000 до 1400 часова на сљедећој адреси:  „Раковачке 
баре“, Битољска улица. 

Контакт особа за разгледање је Горан Удовичић, канцеларија број 404. анекс 2. 
Градске управе Града Бања Лука, телефон број: 051/244-444. 

Понуде се отварају дана 04.03.2020. године (сриједа) у 1200 часова у сали број 
238, II спрат Градске управе Града Бања Лука, Трг српских владара 1, 78000 Бања 
Лука. 

 
VI 

 
Понуђач чија је понуда одлуком комисије утврђена као најповољнија, дужан је 

закључити купопродајни уговор у року од 3 (три) дана од дана коначности одлуке о 
избору најповољнијег понуђача, те је дужан постигнуту цијену уплатити у року од 7 
(седам) дана од дана закључења уговора.  

Уколико то не учини сматраће се да је одустао, чиме губи право на поврат 
уплаћене кауције, те ће се у том случају најповољнијим понуђачем сматрати први 
сљедећи са најповољнијом понудом. 
 

VII 
 

Покретна имовина – неупотребљиви контејнери који су предмет понуде купују 
се по принципу виђено-купљено, па се накнадне рекламације не уважавају. 

Предаја робе у посјед купцу, извршиће се најкасније у року од 20 (двадесет) дана 
од дана уплате купопродајне цијене, о чему ће бити сачињен записник о примопредаји. 
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VIII 
 

Све трошкове проистекле овом продајом, као и остале трошкове у складу са  
законским прописима сноси купац. 
 
                                                                          IX 
 

Резултати проведеног поступка јавне продаје и Одлука о избору најповољнијег 
понуђача, биће објављени на огласној табли Градске управе Града Бања Лука, у року од 
8 дана - од дана отварања понуда. 
 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
  

                                                                                                        
 
 

 
 


