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      На основу члана 70. Закона о јавним набавкама, a у вези са чланом 69. став 2. тачка (д) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланa 14. Правилника о 

јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ 

бр. 34/19, 23/21 и 42/21),  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 15-404-10/22  

„Извјештај о инжењерскогеолошким и геомеханичким испитивањима за наставак изградње 

саобраћајнице у насељу Пријечани“ о поништењу поступка јавне набавке, у складу с 

чланом 69. став 2. тачка (д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) 

и чланом 26. став 2. алинеја (4) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања 

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

 

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 број 

15-404-10/22 „Извјештај о инжењерскогеолошким и геомеханичким испитивањима за 

наставак изградње саобраћајнице у насељу Пријечани“ за избор најповољнијег понуђача, 

по Одлуци Градоначелника број 11-Г-4294/21 од 31.12.2021. године. Процијењена 

вриједност јавне набавке Одјељења за саобраћај и путеве износи 5.980,00 КМ (без ПДВ-а). 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Позив за достављање 

понуде достављен је привредном субјекту „GIM-TEST“ д.о.о. Бања Лука, а као крајњи рок 

за достављање понуда одређен је 31.01.2022. године.  

 

       Дана 31.01.2022. године извршено је отварање понуде и констатовано да је стигла 

понуда понуђача „GIM-TEST“ д.о.о. Бања Лука, чија укупна вриједност није јасно исказана. 

Наиме, у предметној понуди, у обрасцу спецификације услуга, на мјесту предвиђеном за 

исказивање укупне вриједности понуде (укупна цијена са попустом и ПДВ-ом), извршена 

је одређена корекција (прецртавањем цифре), на начин да вриједност није јасно исказана. 

Поред тога, корекција није на прописан начин овјерена.  
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      Наиме, у позиву за достављање понуда, на основу којег је понуђач „GIM-TEST“ д.о.о. 

Бања Лука сачинио и доставио своју понуду, између осталих услова, јасно је дефинисано 

на који начин понуђач поступа уколико изврши неку исправку у својој понуди и то како 

слиједи: „Све исправке уписаних јединичних цијена и цијена које се добију множењем 

јединичних цијена и количина, као и све остале исправке, морају бити овјерене потписом 

понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена“.  

 

      Имајући у виду наведено, понуда понуђача „GIM-TEST“ д.о.о. Бања Лука није 

прихватљива за уговорни орган. 

 

     С тим у вези, Одсјек за јавне набавке је уговорном органу предложио доношење одлуке 

о поништењу поступка јавне набавке, у складу с чланом 69. став 2. тачка (д) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. став 2. алинеја (4) 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 – ниједна од примљених понуда није прихватљива“.  

 

      Уговорни орган је прихватио приједлог Одсјека за јавне набавке и одлучио као у 

диспозитиву ове одлуке.   
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