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Број: 12-Г-367/19 
Дана, 06.02.2019. год. 
 
      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 20-404-19/19 „Извођење 
додатних радова на реконструкцији, адаптацији и санацији фискултурне сале Техничке 
школе у спортску дворану у Јеврејској улици у Бањалуци“ 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 „Извођење додатних радова на реконструкцији, адаптацији 
и санацији фискултурне сале Техничке школе у спортску дворану у Јеврејској улици у 
Бањалуци“, број 20-404-19/19, именована рјешењем Градоначелника број 12-Г-196/19 од 
23.01.2019.  године, провела је преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци. 
Основ за провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци је члан 24. 
став 1. тачка (а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), који 
гласи: „Уговор о јавној набавци радова може се закључити у преговарачком поступку без 
објаве обавјештења у сљедећим случајевима – у случају уговора о јавној набавци радова за 
додатне радове који нису укључени у првобитно разматрани пројекат или у првобитно 
закључени уговор али који, усљед непредвиђених околности, постану неопходни за 
извршење или извођење у њима описаних радова, и када се такви додатни радови не могу, 
технички или економски, одвојити од основног уговора без већих непогодности за 
уговорни орган. Такав уговор може се закључити са добављачем којем је додијељен 
основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за додатне радове не може 
прећи 20% од вриједности основног уговора.“ Основни уговор број 12-Г-2263/18 од 
29.05.2018. године, са предметом извођења радова на реконструкцији, адаптацији и 
санацији фискултурне сале Тхничке школе у спортску дворану у Јеврејској улуци у 
Бањалуци, склопљен је са привредним субјектом „PROGRES-GRADNJA“ д.о.о. Бања 
Лука, као представником групе понуђача  „PROGRES-GRADNJA“ д.о.о. Бања Лука, „ABC 
SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука и „КГХ ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Градишка. Вриједност 
поменутог уговора је износила 1.331.854,60 КМ са ПДВ-ом. 
 
     Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Процијењена 
вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за комуналне 
послове, износи 222.220,00 КМ (без ПДВ-а). 
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      Позив за подношење понуде достављен је привредном субјекту „PROGRES-
GRADNJA“ д.о.о. Бања Лука дана 29.01.2019. 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 29.01.2019. године, тако да је била 
доступна за све заинтересоване понуђаче.  
   
       Рок за подношење понудa је истекао 01.02.2019. године у 12:00 часова, а достављена 
је понуда конзорција: „PROGRES-GRADNJA“ д.о.о. Бања Лука, „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. 
Бања Лука и „КГХ ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Градишка, која је отворена истог дана у 12:40 
часова. Уговором о заједничком наступању конзорција, који је саставни дио понуде, 
привредни субјекти су споразумно одредили да је носилац понуде (представник групе 
понуђача) у предметном поступку јавне набавке, привредни субјект „PROGRES-
GRADNJA“ д.о.о. Бања Лука. Уговором о заједничком наступању конзорција дефинисани 
су и остали услови у остваривању међусобне сарадње између чланова конзорција.  
 
      Укупна вриједност понуде износи 259.986,96 КМ са ПДВ-ом, а назначени попуст, који 
је садржан у укупној цијени понуде, износи 6.636,59 КМ.  
       
      Након извршеног отварања, Комисија је приступила анализи и оцјени достављене 
понуде: 
       
      Понуда конзорција „PROGRES-GRADNJA“ д.о.о. Бања Лука, „ABC SOLUTIONS“ 
д.о.о. Бања Лука и „КГХ ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Градишка од 01.02.2019. године, 
коверта са понудом исправно затворена. Понуда није прихватљива за уговорни орган. 
Понуђач је у Обрасцу за цијену понуде - предмјер радовa (1. Грађевински и грађевинско-
занатски радови, Д. Свјетлосне куполе) на 39.страни, уписао укупну вриједност за 
свјетлосне куполе, да би након тога коректурним лаком пребрисао уписану вриједност и 
уписао нову, а да ову корекцију није на одговарајући начин овјерио, потписом одговорног 
лица и назнаком датума када је исправка извршена. Понуђач је, такође, на исти начин 
извршио корекцију ставке у Обрасцу за понуду, на 3. страни понуде. Тендерском 
документацијом, на 5. страни, је дефинисан услов да све исправке уписаних јединичних 
цијена и цијена које се добију множењем јединичних цијена и количина, морају бити 
овјерене потписом понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена. 
 
       Поред наведеног, Комисија је приликом анализе предметне понуде, уочила и сљедеће   

      недостатке: привредни субјект „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука, као члан конзорција, 
      у изјавама из члана: 45., 47. и 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“   
      број 39/14), није навео назив и врсту поступка, нити је навео уговорни орган који проводи    
     предметни поступак. Привредни субјект „КГХ ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Градишка, као  

члан конзорција, у изјавама из члана: 45., 47. и 52. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“ број 39/14), није навео у којем својству је наведени потписник, Славиша 
Гудураш, нити је навео уговорни орган који проводи предметни поступак. Поред тога, у 
наведеним изјавама назначена је погрешна врста поступка, отворени поступак. 

      Привредни субјект „PROGRES-GRADNJA“ д.о.о. Бања Лука, у изјавама из члана: 45., 47.   
      и 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), није навео врсту  
     поступка. Форма и садржај изјава везаних за члан 45., 47. и 52. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), прописани су од стране Агенције за јавне набавке у 
Упутству  за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник 
БиХ“ број 90/14 и 20/15) и као такве су обавезујуће за уговорни орган и понуђаче.     
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      Наведене изјаве су садржане у тендерској документацији, уз назнаку о обавезном 
достављању истих (3., 4., 5., 11., 13. и 14. страна). 

   
      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.      
 

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 избору најповољнијег понуђача. Жалба 
се подноси 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                      


