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Дана,   

 

 

На основу члана 69. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) и члана 26. став (3)  Правилника о јавним набавкама Градске управе Града 

Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 39/14 и 23/21) Градоначелник 

Бањалуке доноси  

 

 

О Д Л У К У 
 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

 

I 

 

Прихвата  се  приједлог  Одсјека за јавне набавке за  набавку број 20-404-99/21 

„Израда измјене урбанистичко-техничких услова за доградњу ОШ 'Милош Црњански', 

насеље Петрићевац“ и поступак јавне набавке се поништава. 

 

II 

 

Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
  

Одсјек за јавне набавке покренуо је поступак директног споразума за јавну набавку 

„Израда измјене урбанистичко-техничких услова за доградњу ОШ 'Милош Црњански', 

насеље Петрићевац“, Одлуком градоначелника број 12-Г-1315/21 од 31.5.2021. године. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Процијењена вриједност 

јавне набавке износи 1.000,00 КМ без ПДВ-а. 

 

Рок за достављање понуда истекао је 10.6.2021. у 11:00 часова. Истога дана 

извршено је отварање понуда и констатовано је да су хронолошким редослиједом 

пристигле сљедеће понуде (цијене у КМ са ПДВ-ом): 

 

1. „ROUTING“ д.о.о. Бања Лука 

Укупна цијена понуде износи.................. 1.170,00  

 

2. Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. Бања Лука 

Укупна цијена понуде износи.................. 1.170,00 

 



2 

 

Рачунском контролом установљено је да у понудама нема рачунских грешака. 

 

Имајући у виду да су оба понуђача понудили идентичну цијену понуде, уговорни 

орган није имао могућност да изабере најповољнијег понуђача примјеном критеријума 

најнижа цијена. 

 

Чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 

39/14) и чланом 26., став (3) Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања 

Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 39/14 и 23/21) прописано је сљедеће: 

„уговорни орган може отказати поступак јавне набавке само због доказивих разлога који 

су ван контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања 

поступка јавне набавке.“ 

 

Имајући у виду наведено, Одсјек за јавне набавке је уговорном органу предложио 

доношење Одлуке о поништењу поступка јавне набавке. Уговорни орган је прихватио 

приједлог Одсјека и одлучио као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

 

Драшко Станивуковић 

 

 
 


