
 

На основу Одлуке о комуналном реду ("Сл. гласник Града Бањалука", број 16/15), 

Одлуке Градоначелника Града Бањалука о расписивању јавног огласа број 12-Г-

149/17 од 27.01.2017. године, Комисија именована рјешењем Градоначелника Града 

Бањалука број 12-Г-150/17 од 27.01.2017. године, о б ј а в љ у ј е 

 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С 
 

о додјели привремених локација за пригодну 

осмомартовску продају према критеријуму  

НАЈВИШЕ ЦИЈЕНЕ   

 
 
ПРЕДМЕТ ДОДЈЕЛЕ : 

 

      ЛОКАЦИЈЕ (укупно 32) на Тргу Крајине  како слиједи: 
 

НИЗ  1 (од фонтана према пијаци – лијева страна) – локације од броја 

Б.1.а – Б.9.б. ( Б.1.а, Б.1.б, Б.2.а, Б.2.б ...18 локација), 

НИЗ 2 (од фонтана уз хотел Палас према пијаци – десна страна) – 

локације од броја В.5.а. – В.11.б. ( В.5.а, В.5.б, В.6.а, В.6.б ...14 локација). 

 

 

НАМЈЕНА ЛОКАЦИЈА : 

  

- пригодна осмомартовска продаја       

 

ВРСТА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА : 

 

-     штанд 

 

ПОВРШИНА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ :  

 

- Низ 1 и 2 = 1,15 м2  

 

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА : 

 

- 2,00 КМ/1м2 за 1 дан. 

 

НАЧИН ДОДЈЕЛЕ :  

 

- према критеријуму највише цијене. 

 



 

ПРАВО УЧЕШЋА : 

 

- незапослена физичка лица са мјестом пребивалишта у Бањалуци,   

- од  јавног надметања се искључују  лица која посједују важеће рјешење 

овог Одјељења о привременом заузимању јавне површине, 

- обавезно лично учешће.  

 

ПРАВИЛА НАДМЕТАЊА :  
 

- У понуди за јавно надметање учесник је обавезан уз потписану 

ПРИЈАВУ приложити овјерену копију личне карте и увјерење – доказ о 

незапослености (Завод за запошљавање РС, БИРО Бањалука) не старије 

од мјесец дана (оригинал или овјерена копија), те у ПРИЈАВИ навести 

НИЗ (1 или 2) и понудити највиши износ у КМ за 1 дан по 1 м2.  

- На одобреној локацији се може вршити пригодна осмомартовска 

продаја (цвијеће и цвјетни аранжмани, сувенири, предмети кућне 

радиности, декупажи, бижутерија и сл.). Уколико се на штандовима 

појаве друге врсте садржаја штанд ће бити уклоњен са локације. 

- Једно лице може да поднесе пријаву само за један НИЗ, у противном ће 

бити елиминисано.   

- Једном лицу се може додијелити само једна локација, а број 

локације у НИЗУ за које се лице пријавило одредиће понуђена 

цијена (највиша понуђена цијена = локација број Б.1.а или В.1.а ..... 

итд.) 

- Локације које евентуално остану слободне по проведеном поступку биће 

понуђене осталим учесницима јавног надметања који нису прошли у 

првом кругу, према листи, а ако таквих лица не буде било локације се 

могу додијелити другим  заинтересованим  лицима.   

- Локације се додјељују за период од 05.03. – 09.03.2017. године (5 дана). 

- Лице које добије локацију у поступку јавног надметања је дужно да у 

року од 2 (два) дана од дана објављивања закључка на огласној табли, у 

собу 229/2 приложи доказ о уплаћеном износу, те поднесе захтјев 

надлежном органу ради издавања рјешења (соба 16). Захтјеви без 

претходно приложене уплатнице се неће разматрати.  

 

Носилац одобрења је дужан сам обезбиједити штанд од Туристичке 

организације Града Бања Лука ради једнообразности.  

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ПРИЈАВА И УВИД У УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ 

УСЛОВЕ ЛОКАЦИЈА : 

 

Образац за подношење пријаве се преузима у Градској управи Града Бањалука, 

канцеларија број 229/2 у времену од 0800-1000 и од 1200-1500. 

 



Увид у урбанистичко-техничке услове локација се може 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 у Градску управу Града Бањалука, канцеларија број 14, 

закључно са даном 24.02.2017. године до 1200. 

Понуда се саставља тако што се  у једну коверту стави  попуњена и потписана 

ПРИЈАВА са траженим прилозима са назнаком: 

ПОНУДА ЗА ОСМОМАРТОВСКУ ПРОДАЈУ– НЕ ОТВАРАЈ,  

те ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (на другој страни). 

Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће разматрати и биће 

одбачене.  

Отварање понуда уз присуство заинтересованих ће се одржати дана 24.02.2017. 

године у сали број 238/II у 1300 или соби 229/2. 
Резултати јавног надметања ће се објавити закључком на огласној табли Градске 

управе у року од 3 дана од дана закључења огласа. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ : 

 

Све остале информације везане за поступак јавног надметања могу се добити лично 

у канцеларији број 229/2 или путем телефона број 244-542.  

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 


