Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Трг српских владара 1, Бања Лука

Број: 12- Г- 3561/20
Дана, 20.10.2020.године

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

ЗАКЉУЧАК
1.У тачки III. диспозитива Одлуке, број 12-Г-3248/20 од 28.09.2020. године,
исправља се следећа грешка:
-

тако да умјесто: за ЛОТ 1 ''КАМ и БУС“ д.о.о. Добој Југ, бира се као најповољнији
понуђач, јер је понудиo најнижу цијену у износу од 3.717,34 КМ са ПДВ-ом.

-

треба да стоји: за ЛОТ 1 ''КАМ и БУС“ д.о.о. Добој Југ, бира се као
најповољнији понуђач, јер је понудиo најнижу цијену у износу од 3.970,06
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-3248/20 од 28.09.2020. године.

Образложење
Одлуком, број 12-Г-3248/20 од 28.09.2020. године, на основу члана 70. Закона о
јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 39/14), прихваћен је приједлог Комисијe за
јавну набавку – „ЛОТ 1 – Сервисирање возила Ман; ЛОТ 2 – Сервисирање возила Ивеко и
ЛОТ 3 – Сервисирање возила Мерцедес“, и ''КАМ и БУС“ д.о.о. Добој Југ, за ЛОТ 1, бира
се као најповољнији понуђач, јер је понудио најнижу цијену, у износу од 3.717,34 КМ са
ПДВ-ом“.
Накнадним увидом, приликом израде уговора, уоченo je да је понуђач ''КАМ и БУС“
д.о.о. Добој Југ, у Образцу за понуду (Анекс 2), уписао укупну цијену за уговор,за ЛОТ 1
3.717, 34 KM са ПДВ-ом, а у Образцу за цијену понуде, техничкој спецификацији (Анекс
5), понуђач је уписао укупну цијену у износу 3.970,06 КМ са ПДВ-ом.
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Чланом 17. под (4), Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда
(Службени гласник БиХ бр. 90/14), предвиђено је да ''када цијена понуде без пореза на
додату вриједност изражена у образцу за цијену понуде не одговара цијени понуде без
пореза на додатну вриједност израженој у образцу понуде, важи цијена понуде без пореза
на додатну вриједност изражена у образцу за цијену понуде.''
У Одлуци број 12-Г-3248/20 од 28.09.2020. године, у тачки III. диспозитива укупна
цијена из прихваћене понуде у износу од 3.717,34 КМ са ПДВ-ом, треба да износи 3.970,06
са ПДВ-ом.
Обзиром да се ради о очигледној техничкој грешци насталој приликом израде
Одлуке о избору број 12-Г-3248/20 од 28.09.2020 године, 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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