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    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 20-404-467/18 „Набавка 
резервних дијелова и потрошног материјала за паркинг опрему и јавне гараже“ и поступак 
јавне набавке се поништава, у складу с чланом 69. став 2. тачка (e) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 27. став 2. алинеја (5) 
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 „Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за     
      паркинг опрему и јавне гараже“, број 20-404-467/18, именована рјешењем Градоначелника  
      број 12-Г-4087/18 од 05.10.2018. године, провела је поступак јавне набавке – конкурентски    
      захтјев за достављање понуда. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је економски   
     најповољнија понуда са сљедећим подкритеријима: 80% цијена и 20% рок испоруке.  
      Процијењена вриједност јавне набавке, наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за  
     саобраћај и путеве, износи 21.367,00 КМ без ПДВ-а. Рок за достављање понуда у   
     предметној набавци је 07.11.2018. године. Планирано је провођење е-аукције.  
 
          Дана 07.11.2018. године у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и   
      том приликом констатовала да су пристигле понуде сљедећих понуђача и то по сљедећем       
     редослиједу:  

  

      1.„Примапром“ д.о.о. Бања Лука: 
      - укупна цијена понуде ...36.338,10 КМ са ПДВ-ом, 
      - рок испоруке .................1 дан; 
 
      2.„Intertraffic“ д.о.о. Бања Лука: 
      - укупна цијена понуде....24.992,57 КМ са ПДВ-ом, (у цијену је урачунат попуст у   
        износу од 3.978,30 КМ), 
      - рок испоруке .................0 дана. 

      
           Након извршене анализе достављених понуда, Kомисија је једногласно констатовала да    
       је понуда понуђача „Примапром“ д.о.о. Бања Лука прихватљива за уговорни орган, с тим  
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да је њена вриједност знатно виша од износа средстава обезбијеђених за ову набавку, док 
понуда понуђача „Intertraffic“ д.о.о. Бања Лука није прихватљива за уговорни орган. Понуду 
понуђача „Intertraffic“ д.о.о. Бања Лука није могуће вредновати за подритеријум „рок 
испоруке“ од 0 (нула) дана, те се иста не може унијети као прихватљива у систему е-набавки. 
Наиме, рок испоруке се рачуна по формули: најнижи понуђени рок/рок из понуде x % учешћа, 
те уколико се у формулу уврсте вриједности добијамо дијељење са нулом, што није могуће.  
Планирана е-аукција није одржана.  
 
     Комисија за јавну набавку је уговорном органу предложила доношење одлуке о 
поништењу поступка јавне набавке, у складу са чланом 69. став 2. тачка (е) Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и 27. став 2. алинеја (5) 
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 – цијене свих прихватљивих 
понуда су знатно веће од обезбијеђених средстава за предметну набавку“. 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.    
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