
На основу члана 21. став 1.  Одлуке о комуналном реду („Службени гласник Града Бања Лука“, 
бр. 06/18 и 40/18) и Одлуке Градоначелника Града Бања Лука о расписивању јавног огласа број              
12-Г-920/21 од 27.04.2021. године, Комисија именована рјешењем Градоначелника  Града Бања  
Лука  број 12-Г-825/21 од 15.04.2021. године, о б ј а в љ у ј е 
 
 

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

самостојећих рекламних витрина ,,city light“ према критеријуму највишег  износа 
 

 
ПРЕДМЕТ ДОДЈЕЛЕ:  72  локације за привремено заузимање јавне површине за 
постављање  привремених самостојећих рекламних витрина ,,city light“ (од којих је 27 
постављено и 45 планирано за постављање) 
 

УЛИЦА, ОПИС  ЛОКАЦИЈЕ И БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ 
Улица краља Петра I Карађорђевића - на к.ч. бр. 5681/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) 
– тип 1 – бр. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
31, 32, 40, 46, 48, 49, 50, 51, 52 и 53; 
Улица Тржничка – на к.ч. бр. 4372/4 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 3 и 
42; 
Угао улица Тржничке и Теодора Колокотрониса  - на к.ч. бр. 4372/2 к.о Бања 
Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 4; 
Трг Крајине – према Градској тржници – на к.ч. бр. 3785/3 к.о. Бања Лука 7 
(н.п.) – тип 1 – бр. 43; 
Улица бана Милосављевића – на к.ч. бр. 3357/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 
– бр. 33, 55 и 57; 
Улица Јеврејска – на к.ч. 3832/10 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 58; 
Улица Иве Лоле Рибара – на к.ч. бр. 4378/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 
59; 
Улица бана др Теодора Лазаревића – на к.ч. бр. 3405/2 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – 
тип 1 – бр. 60; 
Улица војводе  Радомира Путника – на к.ч. бр. 3624/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – 
тип 1 – бр. 61 и 62; 
на к.ч. бр. 3590/3 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 64, 65 и 66; 
Алеја Светог Саве – на к.ч. бр. 3357/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 67, 
68 и 69; 
на к.ч. 5676 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 70 и 71; 
на к.ч. бр. 2252/1 к.о. Бања Лука 6 (н.п.) – тип 1 – бр. 72 и 73; 
Улица Милана Тепића, Книнска и Марије Бурсаћ – Парк Петар Кочић – на к.ч. 
бр. 3771 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 74, 75, 76, 77 и 78; 
Трг српских јунака – на к.ч. бр. 3737/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 79, 
80 и 81; 
Улица Вука Караџића – на к.ч. бр. 5675/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 
82 и 85; 
Улица Видовданска – на к.ч. бр. 3274/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 83; 



Угао улица Милана Тепића и Книнске – на к.ч. бр. 2984 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) 
– тип 1 – бр. 84; 
Улица Краља Алфонса XIII – на к.ч. бр. 3905/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – 
бр. 86; 
Улица Николе Пашића – на к.ч. бр. 3590/3 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 
87; 
на к.ч. бр. 3590/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 88; 
Улица Гавре Вучковића – на к.ч. бр. 3589/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 
89; 
на к.ч. бр. 2262/2 к.о. Бања Лука 6 (н.п.) – тип 1 – бр. 90; 
Булевар цара Душана – на к.ч. бр. 5684/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 1 – бр. 
92; 
Улица Горана Радуловића Бимбе – на к.ч. бр. 4332/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – 
тип 1 – бр. 93; 
Улица Теодора Колокотрониса – на к.ч. бр. 4340/1 к.о. Бања Лука 7 (н.п.) – тип 
1 – бр. 94. 
 
*Наглашавамо да на локацијама у којима је наведено више позиција, понуђач за сваку 
позицију посебно лицитира, а у случају да излицитира највиши износ, посебно се за сваку 
позицију  плаћа накнада за заузимање јавне површине.  
 
НАМЈЕНА ЛОКАЦИЈА: заузимање јавне површине за постављање  привремених 
самостојећих рекламних витрина ,,city light“ према критеријуму највишег  износа 
 
ВРСТА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА:  рекламне витрине ,,city light“ 
 
ПОВРШИНА ЛОКАЦИЈЕ: 1,00 m2 

 
ПОЧЕТНИ  ИЗНОС: 
 
- 1,20 КМ/m2 за 1 дан – екстра зона 
- 1,00 КМ/m2 за 1 дан – 1. зона 
 
ПРАВО УЧЕШЋА: 
 
-правна лица и самостални предузетници који су регистровани, односно имају одобрење за 
обављање дјелатности за коју се даје одобрење за привремено заузимање јавне површине.  
 
НАЧИН ДОДЈЕЛЕ: 
- према критеријуму највишег износа. 
 
ПРАВИЛА НАДМЕТАЊА:  
 

- У понуди за јавно надметање, учесник је обавезан приложити: 

1) извод из судског регистра или одобрење за рад издато од стране надлежног општинског органа 
или увјерење Пореске управе са ЈИБ-ом и овјерена пуномоћ за заступника, 



2) попуњену и потписану пријаву: у пријави навести  број локације, улицу у којој се локација 
налази  и понудити највиши  износ у  КМ/m2 за 1 дан,  

 
3) доказ о уплаћеној кауцији. 
 
-За учешће у поступку јавног надметања учесник је дужан уплатити на име кауције  износ од 
1.000,00 КМ у корист Градске управе Града Бања Лука на жиро рачун број: 551-790-22206572-52, 
и доказ о уплати приложити уз понуду, у противном понуда ће се сматрати непотпуном и биће 
одбачена. Кауција коју је уплатио најповољнији понуђач сматраће се уплатом дијела уговорене 
цијене.  

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 одрекне 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.     

-У случају да најповољнији понуђач одустане од понуде, право стиче сљедећи најповољнији 
понуђач са листе, а уколико не буде више понуђача, онда ће се локације додјелити поступком 
непосредне погодбе, заинтересованим лицима, а на основу поднесеног захтјева за додјелу. 

 

НАЧИН ДОДЈЕЛЕ ЛОКАЦИЈА: 
 

- Јавне површине се додјељују на период до 10.04.2025. године, а исти може бити и краћи 
уколико то затражи надлежни орган или власници земљишта, све у складу са Локацијским 
условима број 03-364-2026/19 од 10.04.2020. године. 
- 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 истовремено 
захтјев за издавање рјешења за привремено заузимање јавне површине и захтјев за издавање 
рјешења о утврђивању комуналне таксе у Пријемној канцеларији Градске управе Града 
Бањалука. 
-Уколико најповољнији понуђач  у наведеном року не поднесе захтјев за издавање рјешења за 
привремено заузимање јавне површине, 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 за привремено заузимање јавне 
површине у Пријемној канцеларији Градске управе Града Бањалука и тако редом док се локација 
не додјели.  
-За постављену привремену самостојећу рекламну витрину ,,city light“, напајање електричном 
енергијом, предвиђено је да се врши са најближег стуба јавне расвјете са стране улице на којој се 
налази рекламни пано, а што је предвиђено урбанистичко - техничким условима. Најповољнији 
понуђач, дужан је платити накнаду за коришћење електричне енергије.  
-Услове и начин заузимања и коришћења јавних површина, те кориштење постављеног 
самостојећег рекламног медија, утврђује Одјељење за комуналне послове, у складу са Одлуком о 



комуналном реду („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 06/18 и 40/18) и Одлуком о 
комуналним таксама („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 12/19). 
 
ПРЕУЗИМАЊЕ ПРИЈАВА  

-Образац за подношење пријаве се преузима у Градској управи Града Бањалука, канцеларија бр. 
600 (Анекс IV Градске управе) у времену од 0800-1000 и од 1200-1500, или на званичној интернет 
страници Града Бања Лука, www.banjaluka.rs.ba, у рубрици „Тендери/конкурси”.  

 
-Увид у урбанистичко - техничке услове и локацијске услове локација, може се извршити у истој 
канцеларији и у истом термину.  
 
КРИТЕРИЈУМ НАЈВИШЕ ЦИЈЕНЕ: 

-Редослијед првенства се одређује према висини понуђеног износа. Ако су два или више 
понуђача понудили исти највиши износ, првенство има понуђач чија је понуда раније приспјела. 
 
ПРИЈАВА НА ОГЛАС И ДАТУМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА: 

-Понуде се предају лично у канцеларију број 14, у Градској управи Града Бања Лука, закључно 
са даном 14.05.2021. године до 1100 часова, у затвореној коверти са свим траженим прилозима и 
попуњеном и потписаном пријавом.  
-На коверти ставити назнаку: 
„Понуда за додјелу локација за привремено заузимање јавне површине за постављање  
привремених самостојећих рекламних витрина ,,city light“ према критеријуму највишег  
износа, број: 05-370-1671/21, НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте навести назив понуђача. 
 
-Неблаговремене, непотпуне и понуде поднесене противно условима расписаног огласа, 
Комисија ће одбацити. 
 
-Отварање понуда уз присуство заинтересованих лица ће се одржати дана 14.05.2021. године 
у сали број 238/II у 1200 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 везанo за поступак јавног надметања могу се добити лично у 
канцеларији број 600/ анекс IV или путем телефона број: 051/244-444, локал: 497.  
 
Број: 05-370-1671/21 
  
 
                                                                                      ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 


