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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 задњем пасусу Одлуке о поништењу, број 12-Г-2114/19 од 04.06.2019. године, 

исправља се следећа грешка: 

 

-тако да умјесто: ''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 5 дана од дана пријема обавјештења о поништењу. Жалба се подноси у 3 примјерка, 

директно на протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука 

или препорученом пошиљком“, 

 

-треба да стоји: „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. 

Жалба се подноси у 3 примјерка, директно на протокол уговорног органа у канцеларију 

14 Градске управе Града Бањалука или препорученом пошиљком“, 
 

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-2114/19 од 04.06.2019. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Одлуком, број 12-Г-2114/19 од 04.06.2019. године, на основу члана 70. Закона о 

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

јавну набавку – „Реализација пројеката обнове и изградње комуналне инфраструктуре на 

просторима гдје живе расељена лица и повратници из средстава за 2017. годину: ЛОТ 1-

облагање пода и степеника природним гранитом у храму Мотике, ЛОТ 2- изградња 

православног храма у насељу Зелени вир и ЛОТ 3-довршетак радова на фрањевачком 

самостану Пресветог Тројства  Петрићевац'' и поступак јавне набавке се поништава, јер 
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ниједна понуда није прихватљива за уговорни орган, у складу са чланом 69. став (2) тачка 

д) Закона о јавним набавкама БиХ  („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).   

 

           Накнадним увидом, уоченo je да је у задњем пасусу Одлуке о поништењу, број 12-Г-

2114/19 од 04.06.2019., код поуке о праву на подношење жалбе, грешком уписано ''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 5 дана од 

дана пријема обавјештења о поништењу. Жалба се подноси у 3 примјерка, директно на 

протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или 

препорученом пошиљком ''. 

 

У Одлуци о поништењу, број 12-Г-2114/19 од 04.06.2019. године, у задњем пасусу 

код поуке о праву на подношење жалбе треба да стоји ''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. Жалба се подноси у 3 примјерка, директно на протокол уговорног органа у 

канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом пошиљком'' . 

 

Обзиром да се ради о очигледној техничкој грешци,  и да се ради о провођењу 

отвореног поступка јавне набавке у којем је рок за изјављивање жалбе 10 дана од дана 

пријема обавјештења о поништењу поступка јавне набавке, одлучено је као у диспозитиву 

овог закључка, сходно одредби члана 207. Закона о општем управном поступку (Службени 

гласник Републике Српске, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).  

  

           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, по службеној 

дужности или на захтјев странке. Исправка грешке производи правно дејство од дана од 

кога производи правно дејство рјешење које се исправља.“ 

 

           Против овог закључка може се изјавити посебна жалба у писаној форми Канцеларији 

за разматрање жалби Филијала Бањалука, путем Градоначелника – Одсјека за јавне набавке 

у року од 15 дана од дана пријема овог закључка. Жалба се подноси директно на протокол 

уговорног органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом 

пошиљком. 
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