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       На основу члана 72. став 3. тачка ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ бр. 39/14), a у вези са чланом 69. став 1. тачка (б) и члана 15. Правилника о јавним  

набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 

04/15, 21/15, 3/17,  22/17, 38/17 и 3/18),  Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 

 

О Д Л У К У 
 

I 
 

     Одлука број 12-Г-1988/18 од 15.05.2018. године, која је донесена у поступку јавне 

набавке 20-404-245/18 - „Израда главног пројекта доводног цјевовода, пумпне станице, 

потисног цјевовода, резервоара и дистрибутивног цјевовода, подсистема Рекавице 1, 

регионални цјевовод Бањица“, ставља се ван снаге и поступак јавне набавке се поништава. 

II 
 

       Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

        У поступку јавне набавке, „Израда главног пројекта доводног цјевовода, пумпне 

станице, потисног цјевовода, резервоара и дистрибутивног цјевовода, подсистема 

Рекавице 1, регионални цјевовод Бањица“, број 20-404-245/18, дана 08.05.2018. године, 

пристигле су  понуде понуђача ЈУ„ИУГЕ РС“ Бања Лука и „Завод за изградњу“ а.д. Бања 

Лука. 
 

  Одлуком Градоначелника број 12-Г-1988/18 од 15.05.2018. године, у поступку јавне 

набавке „Израда главног пројекта доводног цјевовода, пумпне станице, потисног 

цјевовода, резервоара и дистрибутивног цјевовода, подсистема Рекавице 1, регионални 

цјевовод Бањица“, понуђач „Завод за изградњу“ а.д. Бања Лука, изабран је као 

најповољнији понуђач, јер је понудио најнижу цијену у износу од 3.393,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Дана 16.05.2018. године, Одсјек за јавне набавке је обавијестио Одјељење за 

комуналне послове да може приступити закључивању уговора са најповољнијим 

понуђачем. 

 

 Дана 21.05.2018. године, понуђач „Завод за изградњу“ а.д. Бања Лука, доставио је 

Одсјеку за јавне набавке допис у којем га обавјештава да одустаје од закључивања 

уговора. 

 

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

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

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



2 

 

најуспјешнији понуђач у писаној форми одбије додјелу уговора“. С обзиром да је и 

другорангирани понуђач ЈУ„ИУГЕ РС“ Бања Лука, дописом обавијестио Одсјек за јавне 

набавке да је одустао од предметне набавке, уговорни орган је одлучио као у диспозитиву.  

 

 

    Уговорни орган је прихватио приједлог Одсјека и одлучио као у диспозитиву.   

 

 

Обрађивач: 

Теа Тривунџа, дипл. економиста 

 

Шеф Одсјека: 

Драшко Кутић, дипл. правник 

 

                                                      Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

  

                                                              мр Игор Радојичић 

 

 

 
 


