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Број: 12-Г-4178/18 
Дана, 12.10.2018. године 
 

           На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) и 
члана 15. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (Службени 
гласник Града Бања Лука бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17 и 3/18), Градоначелник  Бањалуке  
доноси  сљедећу  

О Д Л У К У 

 
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Изградња водоводног подсистема 

Рекавице 1 – регионални водовод Бањица“ , и поступак јавне набавке се поништава, јер 
ниједна од примљених понуда није прихватљива, члан 69. став (2) тачка под д) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).    

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 

 
            Комисија за јавну набавку – „Изградња водоводног подсистема Рекавице 1 – 
регионални водовод Бањица“,  именована рјешењем Градоначелника, број 12-Г-3835/18 од 
17.09.2018. године, провела је отворени поступак јавне набавке, број 20-404-439/18. 
Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних набавки дана 19.09.2018. године под 
бројем 320-1-3-345-3-288/18, а у Службеном гласнику БиХ број 65/18 од 21.09.2018. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за 
комуналне послове износи 128.205,00 КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 
најнижа цијена.  
 
           Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 
 
а) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о 
сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је овлашћени 
представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију и за 
закључивање уговора, 
б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН (потписана од стране 
лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа), 
в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН-а (актуелни извод из судског регистра или рјешење о 
регистарцији, не старији/старије од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда), 
г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова из члана 
47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног за заступање 
понуђача), 
д) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране лица 
овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа), 
ђ) доказ техничке и професионалне способности,  
е) попуњен и потписан предмјер радова, 
ж) потписан нацрт уговора, 
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з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
и) списак повјерљивих информација (ако има повјерљивих информација), 
ј) попис докумената уз понуду, 
к) изјава о прибављању лиценце за извођење радова на објектима хидроградње, 
л) доказ о преференцијалном третману домаћег, 
љ) гаранција за понуду 1.500,00 КМ,  
м) пуномоћ за лице које попуњава изјаве, уколико то лице није овлаштено за заступање 
понуђача.  
 
           Дана 04.10.2018. год. у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и том 
приликом констатовала да је пристигла једна понуда :  
 
1) „ХИДРО СПЛЕТ“ д.о.о. Лакташи, укупна цијена износи ..........162.500,00 КМ са ПДВ-ом.  
 

Разматрајући понуду, комисија је утврдила да достављена понуда није прихватљива 
за уговорни орган. Понуђач није уписао  јединичне и укупне цијене у предмјеру радова 
(образац за цијену понуде – анекс 6 тендерске документације), и то :  
-  страна понуде број 41, предмјер радова/пумпна станица, подсистем Рекавице 1, 
припремни радови, ставка број 2. Израда приступног пута,  
- страна понуде број 55, предмјер радова/електро фаза за пумпну станицу, подсистем 
Рекавице 1, комуникацијски ормар у ПС-и, ставка број 2. PLC S7 1200, CPU 14 (са два 
етхернет портала), ставка број 3. напојна јединица 24 V, DC за PCL, ставка број 6. медиа 
конвертор са напојном јединицом 24 V DC, улаз-оптика, излаз-бакар (РЈ45), ставка број 7. 
оптичка брикна 1м за везу са медија конвертором, ставка број 8. кабл за ЛАН повезивање 
UTP CAT5, ставка број 9. напојна летва са 6 утичница 220 V, ставка број 10. потребна 
ожичења.    
 
          У изјавама по члану 45. , 47. и 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број 39/14), понуђач није уписао број обавјештења о набавци са портала 
www.ej.gov.ba, као ни број Службеног гласника БиХ у којем је исто објављено. Цијена 
понуде је за 8,3334 % већа од обезбјеђених средстава за предметну набавку. 

 
           С обзиром да ниједна од примљених понуда није прихватљива за уговорни орган, 
комисија је предложила доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке. Уговорни 
орган је приједлог комисије прихватио и одлучио 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 10 дана од дана пријема обавјештења о поништењу поступка јавне набавке. 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 с.р. 


