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      На основу члана 70., члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14) и члана 11. Правилника о поступку директног споразума Града Бања Лука 

(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 34/19, 23/21 и 42/21), Градоначелник  Бањалуке  

доноси  сљедећу 
 

О Д Л У К У 
 

I 

         Прихвата се приједлог Одсјека за јавне набавке, о избору најповољнијих понуђача за 

набавку, број 15-404-478/21 „ЛОТ 1 - Израда Урбанистичко-техничких услова за 

проширење Љевчанске улице са изградњом потпорне конструкције у МЗ Петрићевац Бања 

Лука, ЛОТ 2 - Ревизија пројекта за проширење Љевчанске улице са изградњом потпорне 

конструкције у МЗ Петрићевац Бања Лука, ЛОТ 3 - Израда Урбанистичко-техничких услова 

за санацију клизишта у Улици браће Милетић, код броја 16 у насељу Јагаре у Бањој Луци, 

ЛОТ 4 -  Ревизија пројекта за санацију клизишта у Улици браће Милетић, код броја 16 у 

насељу Јагаре у Бањој Луци, ЛОТ 5 - Израда пројекта за изградњу приступне саобраћајнице 

индивидуалним објектима у Његошевој улици и ЛОТ 6 - Израда Урбанистичко-техничких 

услова за огранак Улице Новака Пивашевића“ за ЛОТ 1, за ЛОТ 2, за ЛОТ 4 и за ЛОТ 6 

путем директног споразума. Поступак јавне набавке за ЛОТ 3 и за ЛОТ 5 се поништава, у 

складу с чланом 69. став 2. тачка (а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

бр. 39/14) и чланом 26. став 2. алинеја (1) Правилника о јавним  набавкама Градске управе 

Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 34/19, 23/21 и 42/21). 

 

II 

      Утврђује се да је понуда понуђачa „ГЕОПУТ“  д.о.о. Бања Лука прихватљива за 

уговорни орган за ЛОТ 1, понуда понуђачa „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука прихватљива за 

уговорни орган за ЛОТ 2 и за ЛОТ 4 и понуда понуђачa „FABRUM SOLUTIONS“ д.о.о. 

Бања Лука прихватљива за уговорни орган за ЛОТ 6. 

 

III 

      Понуђач „ГЕОПУТ“  д.о.о. Бања Лука бира се у поступку јавне набавке, број 15-404-

478/21 за ЛОТ 1, јер је понудио најнижу цијену у износу од 1.111,50 КМ са ПДВ-ом.  

 

IV 

        Понуђач „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука бира се у поступку јавне набавке, број 15-404-

478/21 за ЛОТ 2, јер је понудио најнижу цијену у износу од 1.170,00 КМ са ПДВ-ом.  

 

V 

       Понуђач „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука бира се у поступку јавне набавке, број 15-404-478/21 

за ЛОТ 4, јер је понудио најнижу цијену у износу од 1.170,00 КМ са ПДВ-ом.  
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VI 

       Понуђач „FABRUM SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лукa бира се у поступку јавне набавке, 

број 15-404-478/21 за ЛОТ 6, јер је понудио најнижу цијену у износу од 1.111,50 КМ са 

ПДВ-ом.  

 

VII 

Уговорни орган ће приступити потписивању уговора са понуђачима из тачке III, IV, V 

и VI ове одлуке, у складу са позивом за достављање понуда за ЛОТ 1, за ЛОТ 2, за ЛОТ 4 и 

за ЛОТ 6 и понудама понуђача „ГЕОПУТ“  д.о.о. Бања Лука за ЛОТ 1, „ПЛАН“ д.о.о. Бања 

Лука за ЛОТ 2 и за  ЛОТ 4 и  „FABRUM SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лукa за ЛОТ 6. 

 

VIII 

      Ова Одлука je коначна и ступа на снагу даном доношења. 

 

  О б р а з л о ж е њ е 

  

      Одсјек за јавне набавке је провео поступак директног споразума, број 15-404-478/21 

„ЛОТ 1 - Израда Урбанистичко-техничких услова за проширење Љевчанске улице са 

изградњом потпорне конструкције у МЗ Петрићевац Бања Лука, ЛОТ 2 - Ревизија пројекта 

за проширење Љевчанске улице са изградњом потпорне конструкције у МЗ Петрићевац 

Бања Лука, ЛОТ 3 - Израда Урбанистичко-техничких услова за санацију клизишта у Улици 

браће Милетић, код броја 16 у насељу Јагаре у Бањој Луци, ЛОТ 4 -  Ревизија пројекта за 

санацију клизишта у Улици браће Милетић, код броја 16 у насељу Јагаре у Бањој Луци, 

ЛОТ 5 - Израда пројекта за изградњу приступне саобраћајнице индивидуалним објектима у 

Његошевој улици и ЛОТ 6 - Израда Урбанистичко-техничких услова за огранак Улице 

Новака Пивашевића“ за избор најповољнијег понуђача по Одлуци Градоначелника број 11-

Г-4191/21 од 30.12.2021. године. Процијењена вриједност јавне набавке Одјељењa за 

саобраћај и путеве износи укупно 6.000,00 КМ (без ПДВ-а), односно 1.000,00 КМ (без ПДВ-

а) за сваки од наведених лотова (ЛОТ 1-ЛОТ 6). Критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је најнижа цијена.    

 

      Дана 18.01.2022. године, представник Одсјека за јавне набавке за предметну набавку, 

Татјана Лукач - Старчевић, извршила је отварање понудa, и то:  

 

 „ГЕОПУТ“  д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност понуде  за ЛОТ 1 

..................................................................................................................1.111,50 КМ са ПДВ-ом 

„ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност понуде за ЛОТ 2            

.................................................................................................................1.170,00  КМ са ПДВ-ом 

„ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност понуде за ЛОТ 4            

.................................................................................................................1.170,00  КМ са ПДВ-ом 

„FABRUM SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лукa, укупна вриједност понуде за ЛОТ 6           

................................................................................................................. 1.111,50 КМ са ПДВ-ом 

 

Након извршене анализе достављених понуда утврђено је да су исте прихватљиве за 

уговорни орган, као и да су рачунски исправне. С обзиром да су понуђачи „ГЕОПУТ“  д.о.о. 

Бања Лука, „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука и „FABRUM SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лукa  

доставили своје понуде за ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 4 и ЛОТ 6 у складу са условима из позива за 

достављање понуда за јавну набавку број 15-404-478/21, то ће уговорни орган прихватити 

приједлог Одсјека за јавне набавке и одлучити као у диспозитиву ове одлуке. 
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     Представник Одсјека за јавне набавке за предметну набавку, Татјана Лукач – Старчевић, 

је констатовала да у одређеном крајњем року (18.01.2022. године) није достављена ниједна 

понуда за ЛОТ 3 и за ЛОТ 5 у поступку јавне набавке број 15-404-478/21. Позив за 

достављање понуде за ЛОТ 3 је достављен привредном субјекту „ROUTING“ д.о.о. Бања 

Лука, а за ЛОТ 5 привредном субјекту „FABRUM SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука. Имајући 

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

о поништењу поступка јавне набавке за ЛОТ 3 и за ЛОТ 5, у складу с чланом 69. став 2. 

тачка (а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. став 

2. алинеја (1) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  

гласник Града Бањалука“ бр. 34/19, 23/21 и 42/21), који гласе: „Уговорни орган је обавезан 

да поништи поступак јавне набавке у сљедећим случајевима – није достављена ниједна 

понуда у одређеном крајњем року“.  

 

 

       

 

 

 

 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

 

  Драшко Станивуковић 


