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ПРЕДМЕТ: Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о 
набавци,    
 
У складу с чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
39/14) уговорни орган Град Бањалука – Градска управа објављује информацију да у складу 
с чланом 21. став (1) тачка под а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
39/14) проводи преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци „Рушење и 
уклањање објеката и хитне интервенције инспекције“.  
 
Уговорни орган је у 2021. године провео два поступка јавне набавке са истим предметом. 
Поступак јавне набавке „Извођење радова на рушењу и уклањању бесправно саграђених 
објеката и ванредне интервенције инспекције“, конкурентски захтјев за достављање понуда 
је одлуком градоначелника број 12-Г-764/21 од 02.04.2021. године, поништен, јер није 
достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. Отворени поступак јавне набавке 
„Извођење радова на рушењу и уклањању бесправно саграђених објеката и ванредне 
интервенције инспекције“, је одлуком градоначелника број 12-Г-1957/21 од 22.07.2021. 
године, поништен, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. Чланом 
21. став (1) тачка под а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) је 
прописано да уговорни орган може изузетно додјелити уговор о набавци путем 
преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци, када ниједна понуда или 
ниједна прихватљива понуда није достављена у отвореном или ограниченом поступку и 
када услови за уговор нису нису битно промјењени у односу на услове из претходног 
поступка. 
 
Тендерска документација се може преузети у просторијама уговорног органа на адреси Трг 
српских владара 1, 78000 Бањалука, Одсјек за јавне набавке, канцеларија 119, I спрат, 
контакт особа Жељка Морача, 051/244-476.  
 
Заинтересовани понуђачи морају прије преузимања тендерске документације, доставити 
захтјев за преузимање тендерске документације, потписан и овјерен печатом, а који садржи 
основне податке о понуђачу : назив и адреса, име и преузимање контакт особе, телефон, 
факс и е-маил адресу.   
 
  Обрађивач :  
Милан Ступар 
                                                                                                                   Шеф  Одсјека  
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