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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 20-404-475/18 „Одржавање 
софтвера Регистар некретнина и других модула“ 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 софтвера Регистар некретнина и других 
модула“, број 20-404-475/18, именована рјешењем Градоначелника број 12-Г-4149/18 од 
10.10.2018. године, провела је преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Процијењена вриједност 
јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека за информатику, износи 
21.000,00 КМ без ПДВ-а. Позив за подношење понуде достављен је привредном субјекту 
„Libusoft-Cicom“ д.о.о. Загреб дана 22.10.2018. године. У складу с чланом 28. став 4) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), тендерска документација 
је објављена на званичној страници Града Бањалука, дана 17.10.2018. године, тако да је 
била доступна за све заинтересоване понуђаче.   
       
       Рок за подношење понудa је истекао 05.11.2018. године у 12:00 часова, а достављена 
је понуда понуђача „Libusoft-Cicom“ д.о.о. Загреб. 
   
       Отварање понуде је заказано 05.11.2018. године у 12:40 часова, након чега је Комисија 
приступила анализи и оцјени исте: 
 

- „Libusoft-Cicom“ д.о.о, Загреб, укупна цијена понуде 19.890,00 КМ са ПДВ-ом, 
односно 17.000,00 КМ без ПДВ-а (исказан је попуст у износу од 74,00 КМ, који је 
садржан у укупној цијени понуде).    
 

     Понуда „Libusoft-Cicom“ д.о.о, Загреб од 31.10.2018. године, коверта са понудом 
исправно затворена,  образац понуде исправно попуњен.  Понуда није прихватљива за 
уговорни орган. Тендерском документацијом (на 4. страни) је постављен услов да понуђач 
достави овјерену фотокопију актуелног извода из судског регистра (за правна лица), у 
складу с чланом 46. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).       
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       Понуђач је доставио фотокопију актуелног извода из судског регистра, с тим да исту 
није овјерио код надлежног органа, те стога није испунио наведени услов.  
 
      С обзиром да достављена понуда није прихватљива, Комисија за предметну 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 („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) 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.           
 
 Обрађивач: 
 
Татјана Лукач Старчевић, дипл. економиста 
 
Шеф Одсјека: 
 
Драшко Кутић, дипл. правник                                                 
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