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Број: 11-Г-879/23 
Дана, 10.03.2023. године 
 

На основу члана 70. став (5) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 
39/14 и 59/22) и члана 11. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука 
(Службени гласник Града Бања Лука број 45/22), градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 

 
О Д Л У К У  

О РЕЗУЛТАТУ ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈЕ 
 

I 
Прихвата  се  приједлог  Комисије  за  јавну  набавку  „Одржавање апликације за 

вођење помоћне књиге потраживања“ , број јавне набавке 15-404-16/23. 
 

II     
             „МEDIA PRO“ д.о.о. Приједор је квалификован кандидат, јер је његов захтјев за 
учешће поднесен у складу са позивом за достављање захтјева за учешће у овом 
преговарачком поступку.   

III 
             Након истека рока за жалбу против ове одлуке, квалификованом кандидату ће бити 
упућен позив за подношење почетне и коначне понуде.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Одржавање апликације за вођење помоћне књиге 
потраживања“,  је именована рјешењем градоначелника, број 11-Г-617/23 од 22.02.2023. 
године, да проведе преговарачки поступак без обављивања обавјештења о набавци, број 15-
404-16/23, са кандидатом „МEDIA PRO“ д.о.о. Приједор. Кандидат „МEDIA PRO“ д.о.о. 
Приједор посједује ексклузивно право у смислу интелектуалних, економских и ауторских 
права на апликацију за вођење помоћне књиге потраживања, за набавку услуге одржавања 
овог софтвера, па је то законски основ за примјену преговарачког поступка без објаве 
обавјештења о набавци, у складу с чланом 21. став (1) тачка под ц) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14 и 59/22).  
 
         Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци је 
објављена на порталу јавних набавки дана 28.02.2023. године, под бројем 320-4-2-102-20-
1/23. Позивом за достављање захтјева за учешће у преговарачком поступку без објављивања 
обавјештења о набавци је тражено да кандидати доставе сљедеће доказе:  
 
1) Образац за достављање Захтјева за учешће - пријава кандидата; 

2) Изјава о испуњавању услова по члану 45. Закона (Лична способност); 

3) Оригинал или овјерена фотокопија рјешења о регистрацији или актуелног извода из 
судског регистра; 
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4) Изјава по члану 52. Закона (Сукоб интереса). 

 
           Дана 07.03.2023. год. у 12:00 часова истекао је рок за подношење захтјева за учешће. 
Непосредно након истека овог рока, Комисија је извршила отварање захтјева за учешће и 
том приликом констатовала да је благовремено достављен један захтјев за учешће, и то              
„МEDIA PRO“ д.о.о. Приједор. Комисија је истог дана приступила прегледу и оцјени 
захтјева за учешће наведеног кандидата.  Том приликом, комисија је оцјенила да је његов 
захтјев за учешће поднесен у складу са позивом за достављање захтјева за учешће у 
преговарачком поступку. Кандидат је задовољнио услове претквалификације, па је 
комисија предложила уговорном органу да кандидата „МEDIA PRO“ д.о.о. Приједор оцјени 
квалификованим кандидатом, којем ће, након истека рока за жалбу против ове одлуке бити 
упућен позив за подношење почетне и коначне понуде. Уговорни орган је прихватио 
приједлог комисије и одлучио као у диспозитиву.          
  
          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 10 дана од дана пријема обавјештења о резултату претквалификације. 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. 
           
 


