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

 

О Д Л У К У 
 

о поништењу поступка јавне набавке 

 
 

       Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку, број 20-404-380/18 „Одржавање 

апликације за вођење помоћне књиге потраживања“ и поступак јавне набавке се 

поништава, у складу с чланом 69. став 2. тачка (д) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 27. став 2. алинеја (4) Правилника о јавним  набавкама 

Градске управе Града Бања Лука (,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15, 3/17, 

22/17, 38/17 и 3/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

     Комисија за јавну набавку – „Одржавање апликације за вођење помоћне књиге 

потраживања“, именована Рјешењем Градоначелника, број 12-Г-3220/18 од 06.08.2018. 

године, провела је преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци са 

привредним субјектом „MEDIA PRO“ д.o.o. Приједор, број јавне набавке 20-404-380/18. 

Привредни субјект „MEDIA PRO“ д.o.o. Приједор има право ексклузивности у смислу 

интелектуалних, економских и ауторских права, за набавку услуга одржавања софтвера, те 

се може провести преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци у 

складу с чланом 21. став (1) тачка ц) ЗЈН-а.  

 

     Позив за преговарање је упућен привредном субјекту „MEDIA PRO“ д.o.o. Приједор 

дана 13.09.2018. године. Истог дана, Одсјек за јавне набавке је позив за подношење 

понуде објавио на веб сајту Града Бањалука, у складу с чланом 28. став (4) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), те је учинио доступним за све 

остале заинтересоване понуђаче. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у 

захтјеву за јавну набавку Oдсјека за информатику износи 3.300,00 КМ без ПДВ-а. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.  

 

    Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 

a) попуњен образац за понуду, датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 

б) изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) Закона (потписана од 

стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, 

градски/општински орган управе или нотар), 

в) доказ о праву на професионално обављање дјелатности, 
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г) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране 

лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, 

градски/општински орган управе или нотар), 

д) потписани општи и посебни услови уговора, 

ђ) списак повјерљивих иинформација, 

ж) попис докумената уз понуду. 

 

     Дана 24.09.2018. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и  том 

приликом констатовала да је пристигла понуда сљедећег понуђача:  

       

1) „MEDIA PRO“ д.o.o. Приједор укупна цијена понуде износи........................................ 

.....................................................................................................3.790,80 КМ са ПДВ-ом. 

 

      Након извршене анализе понуда, Kомисија је једногласно констатовала да достављенa 

понудa ниje прихватљивa за уговорни орган. Уговорни орган је у тендерској 

документацији одредио период важења понуде од 60 дана рачунајући од истека рока за 

подношење понуда (страна 5), а у складу са чланом 60. став 1) ЗЈН-а. Понуђач „MEDIA 

PRO“ д.o.o. Приједор је у Обрасцу за понуду навео рок важења понуде до 31.10.2018. 

године. Наведени рок је краћи од рока утврђеног у тендерској документацији те је понуда 

наведеног понуђача неприхватљива за уговорни орган. Поред наведеног, понуђач није 

нумерисао странице понуде нити је попунио у потпуности изјаве по члану 45. ЗЈН-а и 52. 

ЗЈН-а (није навео мјесто и датум давања изјаве).  

 

      С обзиром да понуда није прихватљива, Комисија за јавну набавку је уговорном органу 

предложила доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке, у складу са чланом 69. 

став 2. тачка (д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

бр. 39/14) и 27. став 2. алинеја (4) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града 

Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17 и 3/18), 

који гласе: „Уговорни орган је обавезан да поништи поступак јавне набавке у сљедећим 

случајевима – ниједна од примљених понуда није прихватљива“. Уговорни орган је 

прихватио приједлог Комисије за јавну набавку и одлучио као у диспозитиву.      

 

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

жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, Градоначелника (Одсјека за јавне 

набавке), у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о поништењу.  Жалба се подноси 

у три примјерака, директно на протокол уговорног органа, у канцеларију 14 Градске управе 

Града Бањалука или препорученом пошиљком.    
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