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Број: 12-Г- 1041/17 
Дана, 25.04.2017 године 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 
39/14) и члана 15. Правилника о јавним набавкама Града Бања Лука (Службени 
гласник града Бања Лука број 4/15 и 21/15), Градоначелник  Бањалуке  доноси  
сљедећу 

О Д Л У К У 
 
           Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку   „Одржавање 
aпликације  за вођење помоћне књиге потраживања“, и поступак јавне набавке се 
поништава, јер ниједна од примљених понуда није прихватљива за уговорни 
орган, члан 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“ бр. 39/14).   

   
О б р а з л о ж е њ е 

            Комисија за јавну набавку – „ Одржавање aпликације  за вођење помоћне 
књиге потраживања“, именована рјешењем Градоначелника, број 12-Г-578/17 од 
16.03.2017 године, провела је преговарачки поступак без објављивања обавјештења 
о набавци бр. 20-404-62/17, а која се односи на горе наведену набавку. 
Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну набавку Одсјека 
за информатику износи 3.240,00 без ПДВ-а. 
 
          Основ за провођење преговарачког поступка без објављивања обавјештења о 
набавци је члан 21.  тачка ц)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 
39/14).  
           Позив за подношење понуде преузео је ''Меdiapro'' д.о.о. Приједор дана 
21.03.2017. године. У складу с чланом 28. став 4) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ 39/14), тендерска документација је дана (17.03.2017. 
године), објављена на веб сајту Града Бањалука, тако да је била доступна за све 
заинтересоване понуђаче.  
Процјењена вриједност јавне набавке износи 3.240,00 КМ, без ПДВ-а.    
    
Позивом за подношење понуде је тражено да понуђачи доставe сљедеће доказе :   
a) попуњен образац за понуду, датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица 
понуђача, 
б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до  д) Закона, 
в) доказ о праву на професионално обављање дјелатности, 
г)потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а, 
д) потписани  општи и посебни услови уговора, 
ђ) списак повјерљивих информација, 
ж) попис докумената уз понуду. 



          Крајњи рок за подношење понуда је одређен 27.03.2017. год.  до 12,00 часова, 
а отварање понуда је било заказано истог дана у 12,00 часова и 40 минута.                
У тендерској документацији стоји да је предаја понуда у канцеларији 14 Градске 
управе Града Бањалука.  
         Дана 23.03.2017. године у 8 сати и 10 минута достављена је на протокол 
Градске управе Града Бањалука, понуда у поступку јавне набавке «Одржавање 
апликације за вођење помоћне књиге потраживања». У тендерској документацији 
за предметни поступак јавне набавке (страна број 4) стоји да оригинал и копија 
понуде требају бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом или потписом 
добављача, на којој ће стајати ЈАВНА НАБАВКА 20-404-62/17 Одржавање 
апликације за вођење помоћне књиге потраживања – НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА 
КОМИСИЈА.  
          Чланом 11. став 2) Упутства за припрему модела тендерске документације и 
понуда („Службени гласник БиХ“ бр.90/14 и 20/15), прописано је да на коверти 
понуде обавезно мора бити назначен евиденцијски број јавне набавке.  На  коверти 
у којој се налази понуда је уписан погрешан евиденцијски број јавне набавке, и то 
20-404-16/17, а треба да стоји 20-404-62/17. Евиденцијски број јавне набавке, који 
је уписан, односи се на претходни поступак јавне набавке «Одржавање апликације 
за вођење помоћне књиге потраживања», који је одлуком уговорног органа број 12-
Г-507/17 од 07.03.2017. године, поништен.  
 
        Kaко на коверти понуде није уписан  евиденцијски број јавне набавке, 
Комисија је оцјенила да понуда није прихватљива за уговорни орган и иста је 
неотворена, враћена понуђачу ''Меdiapro'' д.о.о. Приједор. 
        С обзиром да ниједна од примљених понуда није прихватљива за уговорни 
орган, члан 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“ бр. 39/14), Kомисија је уговорном органу предложила доношење 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. Уговорни орган је приједлог 
Комисије прихватио и одлучио као у диспозитиву. 
 
        Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби, Филијала у Бањалуци. Жалба се подноси путем уговорног 
органа – Градоначелника, Одсјека за јавне набавке у року од 10 дана од дана 
пријема обавјештења о поништењу поступка јавне набавке. Жалба се подноси у 3 
примјерка, директно на протокол уговорног органа у канцеларију 14 Градске 
управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.    
 
OБРАЂИВАЧ: 
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