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Број: 12-Г-2824/18 
Дана, 28.06.2018. 
 

         На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) 
и члана 15. Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  
гласник Града Бањалука“ бр. 04/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17 и 3/18), Градоначелник 
Бањалуке доноси  

О Д Л У К У 
 

о поништењу поступка јавне набавке 
 

        Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку, број 20-404-273/18 „Избор 
ресторана за угоститељске услуге за протоколарне догађаје, обиљежавање Дана града, 
Спасовдана и Нове године, ЛОТ 1 - угоститељске услуге ресторана  у центру града, ЛОТ 2 
– угоститељске услуге ресторана на обали ријеке Врбас и ЛОТ 3 – угоститељске услуге 
ресторана у ширем градском подручју“ и поступак јавне набавке се поништава за сва три 
лота, у складу с чланом 69. став 2. тачкe (а) и (д) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 27. став 2. алинејe (1) и (4) Правилника о јавним  
набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 
4/15, 21/15, 3/17, 22/17 38/17 и 3/18). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

        Комисија за јавну набавку „Избор ресторана за угоститељске услуге за протоколарне 
догађаје, обиљежавање Дана града, Спасовдана и Нове године, ЛОТ 1 - угоститељске 
услуге ресторана  у центру града, ЛОТ 2 – угоститељске услуге ресторана на обали ријеке 
Врбас и ЛОТ 3 – угоститељске услуге ресторана у ширем градском“, број 20-404-273/18, 
именована рјешењем Градоначелника број 12-Г-2083/18 од 18.05.2018. године, провела је 
поступак јавне набавке услуга из Анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“ број 39/14). Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. 
Процијењена вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Кабинета 
Градоначелника, износи  укупно 22.000,00 КМ без ПДВ-а, односно за ЛОТ 1 – 10.000,00 
КМ, за ЛОТ 2 – 6.000,00 КМ и за ЛОТ 3 – 6.000,00 КМ. 
 

             Дана 22.06.2018. године у 12:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и   
      том приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача и то по  
      сљедећем редослиједу:  

  

1.„МАЛА СТАНИЦА“ Шајић (Милорад) Далибор с.п. Бања Лука, укупна цијена понуде за  
   ЛОТ 1 износи 65,00 КМ са ПДВ-ом (на бази збира јединичних цијена), 
 
2.„МИРИС ВРЕМЕНА“ Дамир Ковачевић с.п. Бања Лука, укупна цијена понуде за ЛОТ 2  
   износи 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. 
      
      Након извршене анализе понуда, Kомисија је једногласно констатовала да достављене 
понуде за ЛОТ 1 и за ЛОТ 2 нису прихватљиве за уговорни орган, јер исте нису увезане на 
начин како је утврђено на 4. страни тендерске документације, гдје је наведено: „понуда 
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мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све стране 
понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.“ Поред 
наведеног, у понуди понуђача „МАЛА СТАНИЦА“ Шајић (Милорад) Далибор с.п. Бања 
Лука није достављено овлаштење за лице које испуњава и овјерава изјаву из члана 52. 
Закона о јавним набавкама и понуду и понуђач није потписао и овјерио Анекс 4 - 
Повјерљиве информације. 
  
     С обзиром да понуде за ЛОТ 1 и за ЛОТ 2 предметне набавке нису прихватљиве, 
Комисија за јавну набавку је уговорном органу предложила доношење одлуке о 
поништењу поступка јавне набавке, у складу са чланом 69. став 2. тачка (д) Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и 27. став 2. 
алинеја (4) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  
гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17 и 3/18), који гласе: „Уговорни 
орган је обавезан да поништи поступак јавне набавке у сљедећим случајевима – ниједна 
од примљених понуда није прихватљива“. У поступку предметне јавне набавке, за ЛОТ 3 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року за достављање понуда, 
22.06.2018. године до 12:00 часова, те је Комисија за јавну набавку уговорном органу, 
такође, предложила доношење одлуке о поништењу поступка набавке за ЛОТ 3, у складу с 
чланом 69. став 2. тачка (а) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“ бр. 39/14) и 27. став 2. алинеја (1) Правилника о јавним  набавкама Градске 
управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 
38/17 и 3/18), који гласе: „Уговорни орган је обавезан да поништи поступак јавне набавке 
у сљедећим случајевима – није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року“. 
Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије за јавну набавку и одлучио као у 
диспозитиву.      
 
      Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, Градоначелника 
(Одсјека за јавне набавке), у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о поништењу.  
Жалба се подноси у три примјерака, директно на протокол уговорног органа, у 
канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом пошиљком.    
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