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Дана, 18.09.2018.године 

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и 

члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Бања Лука (Службени гласник 

града Бања Лука број 4/15, 21/15, 03/17, 22/17, 38/17 и 3/18), Градоначелник  Бањалуке  

доноси  сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

           Одлука Градоначелника  број  12-Г-2917/18  од 06.07.2018. године, која је донесена у 

поступку јавне набавке 20-404-294/18  „Израда УТУ-а за изградњу дистрибутивно 

вреловодне мреже од магистралног вреловода Индустрја – до шахта ШЗ на Булевару Српске 

војске“, ставља се ван снаге. 

 

                                                                      II 

 

          Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „Израда УТУ-а за изградњу 

дистрибутивно вреловодне мреже од магистралног вреловода Индустрја – до шахта ШЗ на 

Булевару Српске војске“, број јавне набавке 20-404-294/18, и поступак јавне набавке се 

поништава,у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“ бр. 39/14), због разлога који су ван контроле уговорног органа и који се нису 

могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке. 

             

О б р а з л о ж е њ е 

            Одлуком Градоначелника број 12-Г-2352/18 од 01.06.2018. године покренут је 

поступак јавне набавке. Рјешењем Градоначелника број  12-Г-2353/18 од 01.06.2018. године  

именовна је Комисија за јавну набавку „Израда УТУ-а за изградњу дистрибутивно 

вреловодне мреже од магистралног вреловода Индустрја – до шахта ШЗ на Булевару Српске 

војске“. 

            

           С обзиром да је процјењена вриједност предметне јавне набавке 2.500,00 КМ без 

ПДВ-а,  то је у складу са чланом 87. ЗЈН-а проведен поступак конкурентског захтјева за 

достављање понуда са објавом  обавјештења о јавној набавци. Обавјештење о набавци 

објављено на Порталу јавних набавки број 320-7-2-239-3-216/18 од 15.06.2018. 

године.Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. 

 

         Дана 29.06.2018. године у 11,40 часова Комисија је извршила отварање понуда, и том 

приликом констатовала да су пристигле  понуде следећих  добављача: 

 

1. J.У. Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, укупна  цијена  у износу  од:    

2.281,50 КМ са  ПДВ-ом,   



2 

 

2. ''Институт за грађевинарство ''ИГ'' д.о.о. Бањалука, укупна  цијена  у износу  од:     1.696,50 

КМ са  ПДВ-ом,   

3. ''Завод  за изградњу'' а.д. Бањалука, укупна цијена за:  2.223,00 КМ са ПДВ-ом,                                                                                                

4. '' ГЕОПУТ '' д.о.о. Бањалука, укупна цијена у износу од:  1.164,15 КМ са ПДВ-ом,   

5. ''Урбис центар'' д.о.о. Бањалука, укупна цијена за:  2.164,50 КМ са ПДВ-ом. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          Разматрајући понуде, комисија је утврдила да су све понуде, осим понуде  ''Завода  за 

изградњу'' а.д. Бањалука, прихватљиве за уговорни орган. У тендерској документацији  је 

тражено да понуђачи доставе актуелни судски регистар не старији од 6 мјесеци од истека 

рока за подношење понуда. Рок за подношење понуда је истекао дана 29.06.2018. године а 

понуђач је доставио овјерену фотокопију актуелног извода из судског регистра број 057-0-

Рег-З-17-000966  од  03.03.2017. године. 

 

          С обзиром да је  тендерском документацијом, као критеријум за избор најповољнијег 

понуђача утврђена најнижа цијена, Комисија је оцијенила да је понуђач ''ГЕОПУТ '' д.о.о. 

Бањалука, понудио најнижу цијену  те једногласно  предложила да се донесе одлука о 

избору најповољнијег понуђача. 

           

         Након што је одлука о избору најповољнијег понуђача, број  12-Г-2917/18  од 

06.07.2018. године потписана и након што су стекли услови, Одсјек за јавне набавке је дана 

13.07.2018. године обавјестио Одјељење за комуналне послове (као подносиоца захтјева за 

јавну набавку) да може приступити закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 

        Дописом број 05-370-3501/2018 oд  11.09.2018. од стране Одјељење за комуналне 

послове, (као подносиоца захтјева за јавну набавку), обавјештени смо да одустају од 

поступка јавне набавке, због разлога који су ван контроле уговорног органа и који се нису 

могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке. Одјељење даље наводи  да 

је Уговорни орган, у међувремену закључио уговор са  инвеститором који гради објекте на 

предметној локацији, те је његова обавеза из наведеног уговора израда ових Урбанистичко-

техничких услова. 

   

        С обзиром на наведено, у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),  прихваћен je приједлог Комисије и одлучено као у 

диспозитиву.   

 

         Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 

разматрање жалби, Филијала Бањалука, путем Градоначелника – Одсјека за јавне набавке, 

у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о поништењу поступка. Жалба се подноси у 

3 примјерка, директно на протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града 

Бањалука или препорученом пошиљком.   

 

 

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

 

                                   Мр Игор Радојичић 

      


