
11. Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Градска управа 

Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање 

Трг српских владара 1, Бања Лука 

 

Број: 14-374-464/20 

Дана: 11.09.2020. године 

 

На основу члана 5. Закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и 

гаража („Службени гласник РС“ број 98/04, 71/10, 30/12 и 67/13), члана 2. и 7. став 1. 

Уредбе о поступку продаје пословних зграда, пословних просторија и гаража у државној 

својини („Службени гласник РС“, број 100/12), и Одлука Скупштине града Бањалука о 

продаји гаража број 07-013-617/12, 07-013-598/12, 07-013-238/19 и 07-013-35/20, 

Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање, објављује: 

 

О Г Л А С 
 

o продаји гаража прибављањем писмених понуда 

 

Предмет прве јавне продаје су гараже:  

 

1. у Улици Меше Селимовића број 7, гаража број ПД 1, укупне корисне површине 20м2, 

изграђена на земљишту означеном као к.ч. број 744/3, уписана у ПЛ број 1488, к.о. Бања 

Лука 8, почетна цијена 13.052,97КМ, 

2. у Улици Меше Селимовића број 7, гаража број ПД 2, укупне корисне површине 24м2, 

изграђена на земљишту означеном као к.ч. број 744/3, уписана у ПЛ број 1488, к.о. Бања 

Лука 8, почетна цијена 15.663,56КМ, 

3. у Улици Меше Селимовића број 9, гаража број ПД 6, укупне корисне површине 24м2, 

изграђена на земљишту означеном као к.ч. број 744/2, уписана у ПЛ број 1488, к.о. Бања 

Лука 8, почетна цијена 15.663,56КМ, 

4. у Улици Меше Селимовића број 9, гаража број ПД 7, укупне корисне површине 24м2, 

изграђена на земљишту означеном као к.ч. број 744/2, уписана у ПЛ број 1488, к.о. Бања 

Лука 8, почетна цијена 15.663,56КМ. 

 

Предмет друге јавне продаје су гараже: 

 

5. у Улици Југ Богдана број 96, гаража број ПР-3 (стари број гараже 39) укупне корисне 

површине 12м2, изграђена на земљишту означеном као к.ч.број 1791, уписана у ПЛ број 

1050 к.о. Бања Лука 5, односно к.ч. стари број  дио 399/2, к.о. Бања Лука, почетна цијена 

6.696,00КМ; 

 

6. у Улици Југ Богдана број 106, гаража број ПР-2 (стари број гараже 64) укупне корисне 

површине 11м2, изграђена на земљишту означеном као к.ч.број 1738/3, уписана у ПЛ 

број 1050 к.о. Бања Лука 5, односно к.ч. стари број  дио 410/3 и к.ч. дио 421/5, к.о. Бања 

Лука почетна цијена 6.237,00КМ; 



 

7. у Улици Југ Богдана број 106, гаража број ПР-6 (стари број гараже 68) укупне корисне 

површине 11м2, изграђена на земљишту означеном као к.ч.број 1738/3, уписана у ПЛ 

број 1050 к.о. Бања Лука 5, односно к.ч. стари број  дио 410/3 и к.ч. дио 421/5, к.о. Бања 

Лука, почетна цијена 6.237,00КМ; 

 

8. У Улици Радоја Домановића број 15, гаража ПР-1, укупне корисне површине 17м2, 

изграђена на земљишту означеном као к.ч. број 2218, уписана у п.л.број 1576, к.о. Бања 

Лука 8, уписана у књигу уложених уговора о продаји пословних зграда пословних 

просторија и гаража, лист број 235, почетна цијена 8.262,48КМ.  

 

9. У Улици Филипа Мацуре број 18, гаража ПР-2, укупне корисне површине 16м2, 

изграђена на земљишту означеном као к.ч. број 2220, уписана у п.л.број 1577, к.о. Бања 

Лука 8, уписана у књигу уложених уговора о продаји пословних зграда пословних 

просторија и гаража, лист број 238, почетна цијена 7.776,45КМ. 

 

Право подношења понуде: 

Право подношења понуде имају физичка и правна лица која уз попуњену понуду 

достављају сљедеће доказе: 

За физичка лица: 

1. Овјерену копију личне карте или нотарски овјерену пуномоћ за заступање; 

За правна лица: 

1. Овјерена копија извода о упису у судски регистар и 

2. Нотарски овјерено овлаштење за заступање правног лица.  

 

Подносилац понуде дужан је да уплати аконтацију која износи 10% од почетне продајне 

цијене некретнине на жиро рачун ЈPТ Града Бања Лука број: 551-790-22206572-52, без 

назнаке за врсту прихода и буџетску организацију. У рубрици  „сврха дознаке“ обавезно 

навести  „аконтација за гаражу која је предмет продаје и редни број гараже из огласа“, и 

примјерак уплатнице доставити у понуди. 

Аконтација коју је уплатио најповољнији понуђач сматра се уплатом дијела уговорене 

цијене, ако купопродајну цијену плаћа у цјелости у новцу, или једним дијелом у новцу, 

а преостали дио до пуне цијене у обвезницама. Ако се најповољнији понуђач опредјелио 

за начин плаћања цијене у обвезницама у цјелости, аконтација ће му бити враћена након 

уплате купопродајне цијене. Аконтација коју су уплатили остали понуђачи враћа се 

сваком понуђачу посебно, у пуном износу, након истека рока за његов приговор, а ако се 

понуђач одрекао права на приговор изјавом у записник, одмах након потписивања 

записника. 

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, нема право на поврат уплаћене 

аконтације. 

Напомена: понуђачи су дужни износ аконтације уплатити најкасније 1 дан прије истека 

рока за подношење понуда, односно најкасније до 27.09.2020. године.  



Продаја путем прибављања писмених понуда сматраће се неуспјешном ако најмање три 

понуђача нису доставила уредне понуде, за гаражу која је предмет продаје. 

 

ОБРАЗАЦ за достављање понуде може се преузети сваког радног дана од 8 до 16 часова, 

у приземљу зграде Градске управе Града Бањалука, Трг српских владара број 1, полица 

број 40. испред собе 16, као и на веб сајту Града Бањалука, www.banjaluka.rs.ba.  

 

Увид у документацију о некретнини: 

Увид у документацију о некретнинама можете извршити уз претходну најаву на телефон 

број 051/220-288, сваким радним даном од 8-10 часова.  

 

Датум и мјесто подношења понуда 

Понуде се поднoсе, закључно са 28.09.2020. године до 11 часова  на протокол Градске 

управе Града Бањалука, канцеларија 14. Понуда са потребним доказима доставља се у 

затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ГАРАЖЕ – „НЕ ОТВАРАЈ 

– ЗА КОМИСИЈУ“, СА НАЗНАКОМ РЕДНОГ БРОЈА ГАРАЖЕ ИЗ ОГЛАСА И 

ИМЕНОМ И ПРЕЗИМЕНОМ, ОДНОСНО НАЗИВОМ ПОНУЂАЧА. ПОНУДE У 

ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ ПОДНОСE СЕ ЗА СВАКУ НЕКРЕТНИНУ ПОСЕБНО. 

НА ПРИМЈЕР – ако подносите понуду за гаражу под редним бројем 8.  из огласа која је 

ближе описана као гаража број 15, ПР-1, укупне корисне површине 17м2, у Улици Радоја 

Домановића бр.15, на коверти треба да стоји „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ГАРАЖЕ – 

НЕ ОТВАРАЈ - ЗА КОМИСИЈУ“, РЕДНИ БРОЈ ГАРАЖЕ ИЗ ОГЛАСА 8.  

 

Понуде које не пристигну на вријеме, понуде које су непотпуне и уколико на омоту 

понуде није назначен редни број гараже из огласа, име и презиме/назив понуђача, неће 

се разматрати. 

 

Датум и мјесто отварања понуда 

Отварање понуда ће се одржати дана 28.09.2020. године са почетком у 13 часова у сали 

238 – други спрат, Градске управе Града Бањалука.  

 

Начин и услови плаћања куповне цијене 

Са понуђачем који је понудио највишу цијену закључиће се уговор о купопродаји, након 

прибављања сагласности за закључење уговора од стране Правобранилаштва РС.  

Начин плаћања купопродајне цијене: 

1) у случају да најповољнији понуђач купопродајну цијену плаћа у цјелости у новцу, 

аконтација коју је уплатио сматра се уплатом дијела уговорене цијене, а преостали дио у 

новцу до пуне цијене купац мора платити у року од 8 дана од дана закључења уговора, 

2) у случају да најповољнији понуђач купопродајну цијену плаћа дјелимично у 

новцу а остатак у обвезницама, аконтација коју је уплатио неће бити враћена, већ се 

сматра уплатом дијела уговорене цијене, а преостали дио до пуне цијене, који плаћа у 

обвезницама, најповољнији понуђач је дужан уплатити у року од 60 дана од дана 

закључења уговора, 

http://www.banjaluka.rs.ba/


3) у случају да најповољнији понуђач купопродајну цијену плаћа у цјелости у 

обвезницама, пун износ купопродајне цијене у обвезницама је дужан уплатити у року од 

60 дана од дана закључења уговора, а аконтација коју је уплатио биће враћена након 

уплате купопродајне цијене.      

 

Вријеме и начин предаје некретнине у посјед купцу 

Предаја гараже купцу извршиће се у року од 30 дана од дана уплате купопродајне цијене, 

о чему ће се сачинити записник. 

Купац је обавезан сносити трошкове нотарске обраде уговора.  

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници, односно, 

овлаштени заступници. 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

 
 


