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Број: 11-Г-5449/22 
Дана, 23.11.2022. године 
 

На основу члана 70. став (1) и члана 72. став (3) тачка a) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Градоначелник Бањалуке доноси  сљедећу 
 

О Д Л У К У 
 

I 
            Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 11-Г-4997/22 од 25.10.2022. године, 
донесена у поступку јавне набавке „Одржавање софтвера регистар некретнина и други 
модули“ , број јавне набавке 15-404-449/22, ставља се ван снаге, јер најповољнији понуђач 
„LIBUSOFT CICOM“ д.о.о. Загреб, није у остављеном року доставио уговорном органу 
доказе по члану 45. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
39/14).  

II 
          Предметни поступак јавне набавке се поништава, јер ниједна од примљених понуда 
није прихватљива, у складу с чланом 69. став (2) тачка под д) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).   

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
          Одлуком Градоначелника број 11-Г-4997/22 од 25.10.2022. године, изабран је 
најповољнији понуђач „LIBUSOFT CICOM“ д.о.о. Загреб, у поступку јавне набавке 
„Одржавање софтвера регистар некретнина и други модули“. Тачком III диспозитива 
одлуке је утврђена обавеза најповољнијем понуђачу да у року од три дана од дана пријема 
обавјештења о избору најповољнијег понуђача, достави уговорном органу доказе по члану 
45. став (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), у оригиналу 
или овјереној фотокопији. Најповољнији понуђач је истовремено једини понуђач који је 
доставио понуду.  
 
          Истог дана (25.10.2022. године), најповољнији понуђачи је обавјештен о донесеној 
одлуци број 11-Г-4997/22 од 25.10.2022. године. Обавјештење о избору, одлука број 11-Г-
4997/22 од 25.10.2022. године и записник о прегледу и оцјени понуда, је достављено на 
емаил наведен у понуди info@spi.hr. До дана 28.10.2022. године, најповољнији понуђач је 
био обавезан доставити уговорном органу доказе по члану 45. став (2) ЗЈН. До тог крајњег 
рока, најповољнији понуђач није доставио угоорном органу наведене доказе. Чланом 72. 
став (3) тачка под а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 39/14) прописано 
је сљедеће : „Уговорни орган доставља предлог уговора оном понуђачу чија је понуда по 
ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, у случају да најуспјешнији понуђач 
пропусти да достави оригинале или овјерене копије документације из чл. 45. и 47. овог 
закона, не старије од три мјесеца од дана достављања понуде или захтјева за учешће, у 
року који одреди уговорни орган“.  
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           С обзиром да најповољнији понуђач из одлуке о избору број 11-Г-4997/22 од 
25.10.2022. године, није испунио обавезу утврђену тачком III диспозитива наведене одлуке, 
да је најповољнији понуђач истовремено једини понуђач који је доставио понуду, уговорни 
орган је овом одлуком ставио ван снаге одлуку о избору најповољнијег понуђача број 11-Г-
4997/22 од 25.10.2022. године и поништио поступак јавне набавке, у складу с чланом 69. 
став (2) тачка под д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14).   
 
            Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби Филијала Бањалука, путем Градоначелника – Одсјека за јавне набавке у 
року од 5 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.    
 
 
                                                                       Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
          

                                                                                           Драшко Станивуковић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


