
На основу члана 21. став 2.Одлуке о комуналном реду („Сл. гласник Града Бањалука“, 
број 06/18 и 40/18) и Одлуке Градоначелника Града Бањалука о расписивању јавног 
огласа број 12-Г-2219/20 од 29.06.2020. године, Комисија именована рјешењем 
Градоначелника Града Бањалука број 12-Г-2220/20 од 29.06.2020. године, објављује 
 
 

Ј А В Н И   О Г Л А С 
о додјели локација за привремено заузимање јавне површине за годишњу 

продају у  Ул. Бана Милосављевића у  Бањалуци према критеријуму највишег 
износа 

 
ПРЕДМЕТ ДОДЈЕЛЕ : 10  ЛОКАЦИЈА: 
 
ГРУПА 1.  локације од   А.1– А.9  
Намјена :  продаја  књига, сувенира и кокица 
 
ГРУПА 2. локација  Б. 1 
Намјена: продаја  прехрамбених  производа   који се припремају на лицу мјеста 
(кокице и кукуруз) 
 
 
ВРСТА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА :  штанд 
 
 
ПОВРШИНА  ЛОКАЦИЈА :  
 
P = 0,96 m2 - локације А.1– А.9  (група 1.) 
P = 3,08 m2 - локација Б. 1          (група 2.) 

 
ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА : 
  
 1,50 КМ/ m2  за 1 дан 
 
 
НАЧИН ДОДЈЕЛЕ: 
- према критеријуму највишег износа 
 
ДОДЈЕЛА ПРЕМА КРИТЕРИЈУМУ  НАЈВИШЕГ ИЗНОСА: 
 
Редослијед првенства се одређује према висини понуђеног износа. Ако су два или 
више понуђача понудили исти највиши износ, првенство    има  онај понуђач чија је 
понуда раније приспјела.  Понуђачу  који је понудио највиши износ бити ће 
додијељена локација број један и тако редом .   

  У случају да  одустане од локације  на ред долази сљедећи понуђач са ранг листе. 
 

 ПРАВО УЧЕШЋА: 
 
- физичка лица са мјестом пребивалишта у Бањалуци 
 -обавезно лично учешће 
 
 
 



ПРАВИЛА НАДМЕТАЊА: 
 
У понуди за јавно надметање учесник је обавезан приложити: 
1) копију личне карте  
2) попуњену и потписану  пријаву :  у пријави заокружити  редни број  групе (1 или 
2), највиши износ у КМ за 1 дан по 1 m2 ,  и намјену локације (предмет продаје)   
3) доказ о уплаћеној кауцији у корист Градске управе  на жиро рачун број: 551-790-
22206572-52  у износу од: 
 
 - 554,40 КМ  за групу 2, 
 - 172,80 КМ  за групу 1 
 
Уплаћена кауција ће се урачунати у излицитирани износ. 
Уплаћена кауција неће се враћати учесницима јавног огласа који одустану од понуде, 
као ни учесницима који у одређеном року не поднесу захтјев за издавање одобрења   и 
не уплате преостали дио средстава до излицитираног износа. 
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 од права на приговор изјавом на записник, 
одмах након потписивања записника. Учесник јавног огласа је дужан уз захтјев за 
поврат кауције приложити копију текућег рачуна на који ће се уплата извршити.     
 
НАЧИН ДОДЈЕЛЕ ЛОКАЦИЈА: 
 
- Локације се додјељују  на период од 120 дана почев од 19.07.2020. године, уз 
могућност продужења по захтјеву странке а најдаље до 18.07.2021. године. 
- Једно лице може да поднесе пријаву само за једну локацију,  у противном се пријава 
неће разматрати.  
- Лице које је у поступку јавног надметања понудило највиши износ 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 
уплатило цјелокупан излицитирани износ, за наведени период.   
Уколико најповољнији понуђач  у наведеном року не поднесе захтјев, сматраће се да 
је одустао од понуде за локацију и локација ће се понудити сљедећем 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 уплатио цјелокупан излицитирани износ и тако редом, 
док се локација не додијели.   
- Лицу које поднесе захтјев за издавање рјешења и приложи доказ да је уплатило 
цјелокупан излицитирани износ, издаће се рјешење којим се одобрава привремено 
заузимање јавне површине у трајању  од  120  дана, уз могућност продужења рјeшења 
на захтјев странке, најдаље до 18.07.2021. године. Захтјев за продужење рјешења 
подноси се минимално 7 дана прије истека важења рјешења, а уколико лице коме је 
додијељена локација у поступку јавног огласа, не продужи рјешење, сматраће се да је 
одустао од локације, те ће се локација додијелити на кориштење другом 
заинтересованом лицу. 
- Локације које се не додијеле у поступку јавног огласа, могу се додијелити 
заинтересованим лицима непосредном погодбом. 
 
 



- У складу са Одлуком у комуналном реду („Службени гласник Града Бања Лука“, 
број 06/18 и 40/18), корисници јавне површине дужни су: 
1) 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 
2) да на одобреној локацији обављају само ону дјелатност за коју је издато одобрење  
3) да одржавају чистоћу на локацији која им је одобрена и 
4) 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. 
Носилац одобрења је дужан сам обезбиједити штанд према урбанистичко-техничким 
условима. 
У случају потребе, а на тражење надлежног органа носилац рјешења се обавезују да 
престане са радом и уклони постављени садржај са додијељене локације и прије 
истека назначеног рока. 
 
ПРЕУЗИМАЊЕ ПРИЈАВА И УВИД У   ЛОКАЦИЈЕ : 
 
Образац за подношење пријаве се преузима у Градској управи Града Бањалука, 
канцеларија број 605/анекс IV у времену од 0800-1000 и од 1200-1500, када се може 
извршити и увид у измјену измјене и допуне  урбанистичко-техничких  услова,  за 
постављање  покретних објеката  за уличну продају у Улици Бана Милосављевића у 
Бањалуци из октобра 2012. године.  
 
ПРИЈАВА НА ОГЛАС И ДАТУМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА : 
  
Понуде се предају лично, уз предочену личну карту, у  канцеларија број 14 у 
Градској управи Града Бањалука. 
Рок за подношење пријава је 08.07.2020. године до 10:00 часова  
Потпуна понуда подразумијева затворену коверту  у којој се налази попуњена и 
потписана пријава са траженим прилозима и назнаком:  
 ПОНУДА ЗА ГОДИШЊУ ПРОДАЈУ – НЕ ОТВАРАЈ,  
те ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (на другој страни). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће узети у разматрање. 
  
Отварање понуда, уз присуство заинтересованих понуђача ће се  одржаће дана 
09.07.2020. године, у сали  број 238/II спрат  у Градској Управи   у 09:00 часова. 
 
Резултат јавног надметања утврђује Комисија, закључком. 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. 
 
ИНФОРМАЦИЈЕ : 
Све остале информације везане за поступак јавног надметања могу се добити лично у 
канцеларији број 605/анекс IV  или путем телефона број: 051/244-444, локал: 732.  
 
Број : 05-370- 4124/20 


