
ЈАВНА  УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БОРИК“ 
АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ 48 
БАЊА ЛУКА 
 
Број: _____________ 
Датум: _____________ 
 
На основу члана 6. Правника о поступку, критеријумима и мјерилима давања у закуп или 
кориштења пословних простора у Јавној установи Спортски центар „Борик“ (број 128-7 од 
15.01.2018) 

ЈАВНИ ОГЛАС – ПОЗИВ  
за прикупљање писмених понуда ради издавања слободних пословних простора у ЈУ 

СЦ „Борик“ 
 

Директор ЈУ СЦ „Борик“ у Бањој Луци расписује  Јавни оглас – позив, ради прикупљања 
писмених понуда ради издавања у закуп сљедећих пословних простора: 

1. Пословни простор број 6 (шест) у ОЈ СД „Борик“, 207,00 m², цијена 16,50 КМ без 
ПДВ-а по квадрату,  сјеверна страна – самостални водомјер и мјерач струје, I 
градска зона 

2. Пословни простор број 5 (пет) у OJ СД „Обилићево“, 23,28 m², цијена 14,50 КМ без 
ПДВ-а по квадрату, вањски простор, самостални водомјер и мјерач струје, II 
градска зона 

3. Пословни простор 6 (шест) у OJ СД „Обилићево“, 23,28 m², цијена 14,50 КМ без 
ПДВ-а по квадрату, вањски простор, самостални водомјер и мјерач струје, II 
градска зона 

Учесник на огласу може бити свако физичко и правно лице, осим лица: 
- која нису у цјелости измирила обавезе из дужничко-повјерилачког односа са 

Установом 
- којима није изречена забрана обављања дјелатности 
- која нису измирила обавезе према Пореској управи  
- и за које кривично гоњење у току 

Учесник на огласу је обавезан навести сљедеће податке: 
- име, очево име, презиме и тачну адресу (за физичко лице), што доказује изводом из 

ЦИПСА а за правно лице пун назив фирме и сједиште, што доказује рјешењем о 
регистрацији 

- прецизну ознаку објекта и пословног простора на коју се односи понуда 
- износ закупнине коју нуди у КМ по једном m² (исказано у бројкама и словима). 

Учесник на огласу је обавезан уз понуду уколико посједује приложити доказ о 
инвалидности или статусу члана породице погинулог борца (рјешење надлежног органа). 
Понуде слати у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на оглас за закуп пословног  
простора – не отварти“, на адресу ЈУ СЦ „Борик“ у Бањој Луци, Ул. Царице Милице 9, 
Бања Лука најкасније до 07.02.2018. године до 9.00 часова путем поште или лично на 
протокол ЈУ СЦ „Борик“.  
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа. 
Јавно отварање понуда ће бити извршено дана  07.02.2018. године у 10,00 часова од стране 
овлаштене комисије, ОЈ СД „Обилићево“, Ул. Царице Милице 9.  
Овлаштена комисија ће након отварања и анализе свих пристиглих понуда, извршити 
рангирање свих понуда и након тога  предложити избор најповољније понуде за закуп 
траженог простора према наведеним условима. 
Неблаговеремено пристигле понуде се неће отварати, и биће враћене понуђачу. 
За грешке у достављању које настану од стране „Пошта Српске“, ЈУ СЦ „Борик“  не сноси 
никакву одговорност.  

    Директор 
   ________________________ 

                                                                                                              Проф. др Манојла Зрнић 


