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На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14), а у вези са чланом 69. став 2. тачка (а) ЗЈН и чланом 27. став 2. алинеја (1) 

Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник 

Града Бањалука“ бр. 04/15, 21/15, 03/17, 22/17, 38/17 и 3/18),  Градоначелник Бањалуке 

доноси  

 

 

О Д Л У К У 
 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

 

I 

 

Прихвата  се  приједлог  Одсјека за јавне набавке, за  набавку:  „Набавка rollup 

уређаја “ број 20-404-512/18, о  поништењу поступка, у складу с чланом 69. став 2. тачка 

(а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 27. став 2. 

алинеја (1) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  

гласник Града Бањалука“ бр. 04/15, 21/15, 03/17, 38/17 и 3/18). 

 

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: „Набавка rollup уређаја“, Одлуком Градоначелника број 12-Г-4490/18 од 

07.11.2018. године. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Позив 

за достављање понуде упућен је привредном субјекту „МВ Студио“ с.п. Ваван Мирко – 

Рамићи, Бања Лука. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у захтјеву за јавну 

набавку Службе за заједничке послове износи 1.000,00 КМ. 

 

Дана 14.11.2018. године, представник Одсјека за јавне набавке за предметну 

набавку, Радомир Вулин, констатовао је да није пристигла ниједна понуда у крајњем  року 

предвиђеном за достављање понуда. 

 

Члан 69. став 2. тачка а) ЗЈН-а гласи: „Уговорни орган је обавезан поништити 

поступак јавне набавке у сљедећим случајевима: није достављена ниједна понуда у 

одређеном крајњем року.“ Члан 27. став 2. алинеја (1) Правилника о јавним  набавкама 



2 

 

Градске управе Града Бања Лука гласи: „Уговорни орган је обавезан поништити поступак 

јавне набавке у сљедећим случајевима: није достављена ниједна понуда у одређеном 

крајњем року.“ 

 

Имајући у виду наведено, Одсјек за јавне набавке је уговорном органу предложио 

доношење Одлуке о поништењу поступка јавне набавке. Уговорни орган је прихватио 

приједлог Одсјека и одлучио као у диспозитиву. 

 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

 

мр Игор Радојичић 

 

 
 


