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На основу члана 117. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14) 

и члана 207. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, 

бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), Градоначелник  Бањалуке  доноси  сљедећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. У тачки IV диспозитива Одлуке, број 12-Г-4373/18 од 29.10.2018. године, 

исправља се следећа грешка: 

 

-тако да умјесто: „Понуђач “Bočac-tours“ д.о.о. Бања Лука, бира се у поступку јавне 

набавке за ЛОТ2 и ЛОТ5, број 20-404-482/18. Вриједност понуде за ЛОТ2 износи 466,00 

КМ са ПДВ-ом а за ЛОТ5 износи 233,00 КМ са ПДВ-ом“, 

 

-треба да стоји: Понуђач “Bočac-tours“ д.о.о. Бања Лука, бира се у поступку јавне 

набавке за ЛОТ2 и ЛОТ5, број 20-404-482/18. Вриједност понуде за ЛОТ2 износи 466,00 

КМ са ПДВ-ом а за ЛОТ5 износи 699,00 КМ са ПДВ-ом“, 

 

2. Исправка грешке производи правно дејство од дана, од кога производи правно 

дејство одлука која се исправља. 

 

3. Овај закључак је саставни дио Одлуке број 12-Г-4373/18 од 29.10.2018. године. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Одлуком, број 12-Г-4373/18 од 29.10.2018. године, на основу члана 70. Закона о 

јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 39/14), прихваћен је приједлог Oдсјека за 

јавне набавке, у поступку директног споразума,  „Јавни превоз путника у новогодишњој 

ноћи ЛОТ1-ЛОТ5“, и за ЛОТ5 изабран “Bočac-tours“ д.о.о. Бања Лука, као најповољнији 

понуђач јер је понудио најнижу цијену од 233,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

           У поменутој одлуци о избору, број 12-Г-4373/18 од 29.10.2018. године, понуђач је 

изабран по јединичној цијени од 233,00 КМ са ПДВ-ом, умјесто по цијени од 699,00 КМ 

са ПДВ-ом, што чини збир јединичних цијена. 

 

Обзиром да се ради о очигледној грешци насталој накнадним увидом одлучено је 

као у диспозитиву овог закључка, сходно одредби члана 207. Закона о општем управном 

поступку.  
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           Чланом 207. став 1. Закона о општем управном поступку, прописано је следеће: 

“орган који је донио рјешење односно службено лице које је потписало рјешење може у 

свако време да исправи грешку у именима или бројевима, писању или рачунању, као и 

друге очигледне нетачности у рјешењу или његовим овереним преписима. Исправка 

грешке производи правно дејство од дана од кога производи правно дејство рјешење које 

се исправља.“ 

 

 

 Обрађивач: 

Теа Тривунџа, дипл. економиста 

 

 

Шеф Одсјека: 

Драшко Кутић, дипл. правник 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

 

мр Игор Радојичић 
 

               

 

 

 


