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На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14) и члана 14. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука 

(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), 

Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

Одлука Градоначелника број 12-Г-3817/19, од 06.09.2019. године ставља се ван 

снаге. 

 

II 

 

Група понуђача „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ“ а.д. Бањалука (водећи члан) и „ПЛАН“ 

д.о.о. Бањалука бира се као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 20-404-

374/19, јер је понудио најнижу цијену понуде у износу 24.687,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

III     

     

Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем из тачке II ове 

Одлуке, под условима утврђеним у тендерској документацији. Прије закључења уговора, 

најповољнији понуђач (оба члана групе понуђача) из тачке II ове одлуке је дужан, у року 

од 5 дана од дана пријема обавјештења о избору, уговорном органу доставити документе 

којима доказује своју личну способност. Ови документи су наведени у члану 45. став (2) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). Најповољнији понуђач 

је дужан доставити оригинале или овјерене фотокопије наведених докумената, с тим што 

ови документи не смију бити старији од три мјесеца рачунајући од дана подношења 

понуде. Поред тога најповољнији понуђач је дужан у наведеном року уговорном органу 

доставити и важећу лиценцу за израду стратешких или спроведбених докумената 

просторног уређења (оригинал или овјерену фотокопију), издату од стране Министарства 

за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. 

 
 

 

О б р а з л о ж е њ е           
 

Одлуком Градоначелника 12-Г-3817/19, од 06.09.2019. године понуђач „ГЕОПУТ“ 

д.о.о. Бања Лука изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 20-

404-374/19 „Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу комуналне 

инфраструктуре у граду Бања Лука“. Дана 16.09.2019. године изабрани понуђач је 



2 

 

писменим путем обавијестио уговорни орган да одустаје од своје понуде. Комисија је 

констатовала да је на ранг листи прихватљивих понуда сљедећа понуда Групе понуђача 

„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ“ а.д. Бањалука (водећи члан) и „ПЛАН“ д.о.о. Бањалука. 

Имајући у виду наведено овом Одлуком ставља се ван снаге претходно донесена Одлука 

Градоначелника, број 12-Г-3817/19, од 06.09.2019. године и као најповољнији понуђач 

бира се група понуђача „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ“ а.д. Бањалука (водећи члан) и „ПЛАН“ 

д.о.о. Бањалука, јер је ова група понуђача понудила најнижу цијену понуде. 

 

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 избору најповољнијег понуђача. 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 


