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На основу члана 70.  и члана 72. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 

БиХ бр. 39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама Града Бања Лука (Службени 

гласник града Бања Лука број 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17 и 3/18), Градоначелник  

Бањалуке  доноси  сљедећу 

 

О Д Л У К У 
 

I 

 

Одлука Градоначелника  број  12-Г-1174/18 од 28.03.2018. године, која је донесена 

у поступку јавне набавке 20-404-150/18 – „Израда главног пројекта са ревизијом за 

изградњу кружне раскрснице код Сирана и реконструкцију Карађорђеве улице '', ставља 

се ван снаге. 

 

II 

 

Прихвата  се  приједлог  Одсјека за  јавне  набавке у поступку јавне набавке број 

20-404-150/18 и врши избор најповољнијег понуђача „ПУТЕВИ И УЛИЦЕ“ д.о.о. Бања 

Лука, чија укупна цијена понуде износи 6.903,00 КМ са ПДВ-ом. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одсјек за јавне набавке провео је поступак јавне набавке број 20-404-150/18 – 

„Израда главног пројекта са ревизијом за изградњу кружне раскрснице код Сирана и 

реконструкцију Карађорђеве улице“ путем директног споразума. Процијењена вриједност 

јавне набавке износи 5.982,90 КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

најнижа цијена.  

 

 У року предвиђеном за достављање понуда у предметној јавној набавци стигле су 

понуде следећих понуђача: 

 

1. „ПУТЕВИ И УЛИЦЕ“ д.о.о. Бања Лука, чија укупна цијена понуде износи 6.903,00 

КМ са ПДВ-ом 

2. „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, чија укупна цијена понуде износи 6.973,20 КМ са 

ПДВ-ом 

3. „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, чија укупна цијена понуде износи 5.846,49 

КМ са ПДВ-ом 

 



2 

 

Одлуком Градоначелника о избору најповољнијег понуђача број 12-Г-1174/18 од 

28.03.2018. у поступку предметне јавне набавке изабран је понуђач: „УРБИС ЦЕНТАР“ 

д.о.о. Бања Лука, чија укупна цијена понуде износи 5.846,49 КМ са ПДВ-ом. 

  

Изабрани понуђач „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, у Обавјештењу број 762-

П/2018 од 02.04.2018. године, обавијестио је Уговорни орган да одустаје од закључења 

Уговора за јавну набавку број 20-404-150/18 – „Израда главног пројекта са ревизијом за 

изградњу кружне раскрснице код Сирана и реконструкцију Карађорђеве улице“.  

 

Чланом 72. став (3) тачка ц) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 

39/14) предвиђено је сљедеће: „Уговорни орган доставља приједлог уговора оном 

понуђачу чија је понуда по ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, у 

случају да најуспјешнији понуђач: ц) у писаној форми одбије додјелу уговора.“ 

 

Увидом у понуде констатовано је да је у поступку јавне набавке број 20-404-150/18 

другорангиран понуђач „ПУТЕВИ И УЛИЦЕ“ д.о.о. Бања Лука, а како је понуда 

наведеног понуђача достављена у складу са условима из позива за достављање понуда, то 

ће уговорни орган прихватити приједлог Одсјека за јавне набавке и одлучити као у 

диспозитиву 

 

 

 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

 

мр Игор Радојичић 
 


