
 

Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 
 

 

тел:+387 51 244 400 факс: +387 51 212-526  www.banjaluka.rs.ba gradonacelnik@banjaluka.rs.ba 
 

Број: 12-Г-4344/18 

Дана, 25.10.2018. 
 

 

       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 20-404-461/18 „Хемијско 

чишћење“ и поступак јавне набавке се поништава, у складу с чланом 69. став 2. тачка (д) 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

      Комисија за јавну набавку „Хемијско чишћење“, број 20-404-461/18, именована 

рјешењем Градоначелника број 12-Г-4004/18 од 01.10.2018. године, провела је поступак 

јавне набавке – конкурентски захтјев за достављање понуда. Обавјештење о набавци је 

објављено на порталу јавних набавки дана 04.10.2018. године, под бројем 320-7-2-371-3-

308/18. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Процијењена 

вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Службе за заједничке 

послове износи 2.000,00 КМ (без ПДВ-а).  
 

            Дана 18.10.2018. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и   

том приликом констатовала да је пристигла понуда сљедећег понуђача:  
  

1) Занатство „АД“ Данијела Аћимовац и Александар Аћимовац с.п. Бања Лука, 

укупна цијена.............................................................................1.587,74 КМ са ПДВ-ом. 

 

 

      Стручни члан Комисије је извршио рачунску контролу и констатовао да нису уочене 

рачунске грешке. 

 

      Након извршене анализе понудe, Kомисија је једногласно констатовала да достављенa 

понудa ниje прихватљивa за уговорни орган. Овјерену фотокопију рјешења надлежног 

општинског или градског органа управе о обављању дјелатности од 07.09.2017. године, 

коју је доставио понуђач у оквиру своје понуде, старији је од прописаног рока из 

тендерске документације (члан 46. Закона о јавним набавкама, страна 4), који гласи: „У 

циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају 

доставити у понуди овјерену фотокопију (актуелног) извода из судског регистра (правно 

лице) или овјерену фотокопију рјешења надлежног општинског или градског органа 
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управе о обављању дјелатности, која је предмет поступка јавне набавке (физичко лице), не 

старијег/старије од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда“. Рок за достављање 

понуда у предметној набавци је 18.10.2018. године. Поред наведеног, понуђач није 

нумерисао стране понуде како је тражено у тендерској документацији (страна 4) и није 

потписао и овјерио примјерак општих и посебних услова за закључивање уговора. 

 

     С обзиром да  понуда није прихватљива, 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“. 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 5 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.    
 

 

            Обрађивач: 

Теа Тривунџа, дипл. економиста 

 

 

           Шеф Одсјека: 

Драшко Кутић, дипл. правник 
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