
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 
- Н А Ч Е Л Н И К – 
 

Број: 01/I-014-1603/21 

Источно  Сарајево, 06.12.2021. године. 

 

На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске бр“ . 97/16и 36/19), члана 68. Статута општине Источно Ново Сарајево („Службене новине 

града Источно Сарајево“ бр. 24/17 и 25/17),  Одлуке о организовању манифестације „Зима у 

Источном Новом Сарајеву“ (Службене новине Града Источно Сарајево бр. 29/17) и Правилника 

оорганизацији манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“, Начелник општине расписује: 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ЗАКУП ДРВЕНИХ КУЋИЦА ЗА ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ  „ЗИМА У 

ИСТОЧНОМ НОВОМ САРАЈЕВУ“ 

 

Члан 1. 

 

Начелник општине Источно Ново Сарајево расписује Јавни позив за сва заинтересована  правна и 

физичка лица регистрована за обављање предузетничких дјелатности, те остала физичка лица која 

имају намјеру да излажу и продају производе у зато предвиђеним дрвеним кућицама. Понуда 

производа мора бити у празничном духу: божићно-новогодишњи украси, божићни аранжмани, 

традиционални производи (мед, вино, ракија..), храна и пиће, те остали ненаведени пригодни 

производи и услуге. 

 

Члан 2. 

 

Датум и мјесто одржавања манифестације јеод 22. децембра 2021. до 15. јануара 2022. године на 

локалитету Tрг Републике Србије у Источном Новом Сарајеву. Радно вријеме Зимског базара је од 18 

до 22 сата. 

Члан 3. 

 

Заинтересовани би излагали/продавали производе у дрвеним кућицама димензија 2,5×2 метра са 

осигураним струјним прикључком. У закуп се даје 10 дрвених кућица, а предност имају они закупци 

чији асортиман је у складу са тематиком и духом манифестације и који су регистровани/имају 

пребивалиште у општини Источно Ново Сарајево. 

 

 

 

 

 

 



Члан 4. 

Услови учествовања 

 

Уз пријаву на јавни позив, заинтересованиће попунити Образац број 1 са потребном документацијом. 

Oбразац ће бити доступан на сајту општине, или у канцеларији број6 у Општини Источно Ново 

Сарајево. 

Члан 5. 

 

Дрвене кућице се издају за разне намјене са циљем да буде што разноврснија понуда.                                                        

Рок за доставу понуда, а уједно и јавно отварање пристиглих понуда је 13. децембар 2021. године у 

14:00 сати, у просторијама општине Источно Ново Сарајево. 

 

Члан 6. 

 

Циљ позива је да се прикупе што разноврсније понуде (поклони, украси, рукотворине, домаћи 

производи, љековито биље, мед, џем, храна и пиће) као и остали производи-услуге који су 

прилагођени празничном расположењуи понуде становницима у оквиру Зимског базара. 

 

Члан 7. 
 

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници Општине (www.opstinains.net) и 
огласној плочи. 
Пријаву са документима потребно је доставити лично у Општину Источно Ново Сарајево, Стефана 

Немање број 2 - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,канцеларија број 6, са назнаком 

„Пријава за закуп кућица током манифестације „Зима у Источном Новом Сарајеву“.“ Непотпуне и 

неблаговремене понуде неће се разматрати. 

 

Документација која је потребна за конкурс: 

• Доказ о регистрацији за обављање дјелатности (копија);                              

• Доказ о регистрацији удружења (копија); 

• Идентификациони документ за физичка лица (копија) 

• Потписан и овјерен Образац број 1. (доступан на општинском сајту или у канцеларији број 6). 

 
Члан 8. 

 

Са одабраним понуђачима склопиће се Уговор о закупу дрвених кућица. Уколико одабрани понуђач 
одустане од склапања уговора, понудити ће се склапање уговора сљедећем рангираном понуђачу. 
Рангирање пријава вршиће се према износу улагања, атрактивности асортимана и претходном 
искуству.  

 

           Н А Ч Е Л Н И К 

 

                                                                                                                                               Јован Катић 

 

http://www.opstinains.net/

