
 
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-414/19 
Дана, 12.02.2019. године  
 

        На основу члана 70. став (1) и члана 72. став (3) тачка ц) 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 Бања Лука број 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 
38/17 и 3/18), Градоначелник Бањалуке доноси  сљедећу 

 

О Д Л У К У 
 

I 
        Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-5170/18 од 26.12.2018. године, 
мијења се у тачки I диспозитива, и гласи: „Прихвата се приједлог Комисије за јавну 
набавку, број 20-404-505/18 „Набавка намјештаја: ЛОТ 1 – ЛОТ 3“ и поступак јавне 
набавке се поништава за ЛОТ 3. У наведеној Одлуци о избору, брише се тачка V 
диспозитива. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

        Комисија за јавну набавку „Набавка намјештаја: ЛОТ 1 – ЛОТ 3“, број 20-404-505/18, 
именована рјешењем Градоначелника број 12-Г-4397/18 од 30.10.2018. године, провела је 
конкурентски захтјев за достављање понуда. Одлуком Градоначленика број 12-Г-5170/18 
од 26.12.2018. године, као најповољнији понуђач за ЛОТ 3 изабран је понуђач 
„ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука. Сви понуђачи су, у складу с чланом 71. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и чланом 26. Правилника о јавним 
набавкама Градске управе Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука број 
4/15, 21/15, 3/17, 22/17,  38/17 и 3/18), писменим путем обавјештени о избору 
најповољнијег понуђача. Дописом број 01-01-131/19 од 31.01.2019. године, изабрани 
понуђач за ЛОТ 3, „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука, обавјестио је уговорни орган да 
одустаје од закључења уговора за наведену набавку.  
  
        Обзиром да у предметној набавци не постоји другорангирани понуђач за ЛОТ 3,  
Комисија за јавну набавку је уговорном органу предложила доношење одлуке о 
поништењу поступка јавне набавке за овај лот. Уговорни орган је прихватио приједлог 
Комисије за јавну набавку, број 20-404-505/18 за ЛОТ 3 и одлучио као у диспозитиву.      
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