Република Српска
Град Бања Лука
Градоначелник
Трг српских владара 1, Бања Лука

Број: 12-Г-3176/19
Дана: 30.07.2019.
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), a
у вези са чланом 69. став 2. тачка (д) ЗЈН и члана 26. став 2. алинеја (4) Правилника о
јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени гласник Града Бањалука“
бр. 04/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 4/19), Градоначелник Бањалуке доноси
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
I
Прихвата се приједлог Одсјека за јавне набавке за набавку број 20-404-399/19 „Надоградња апликације БЛ БУС“ о поништењу поступка јавне набавке, у складу с
чланом 69. став 2. тачка (д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14) и чланом 26. став 2. алинеја (4) Правилника о јавним набавкама Градске управе
Града Бања Лука (,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 04/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17
3/18 и 4/19).
II
Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Одсјек за јавне набавке покренуо је поступак директног споразума за јавну набавку
број 20-404-399/19 - „Надоградња апликације БЛ БУС“, Одлуком Градоначелника број 12Г-2928/19 од 17.07.2019. године. Процијењена вриједност јавне набавке износи 3.418,80
КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Позив за достављање
понуда упућен је привредном субјекту: „BB PRINT“ с.п. Владимир Бранковић, Бања Лука.
Дана 29.07.2019. године, представник Одсјека за јавне набавке за предметну набавку,
Теа Тривунџа, констатовала је да је пристигла понуда сљедећег понуђача: „BB PRINT“
с.п. Владимир Бранковић, Бања Лука чија укупна вриједност износи 3.978,00 КМ са ПДВом. Понуда понуђача „BB PRINT“ с.п. Владимир Бранковић, Бања Лука није прихватљива
за уговорни орган. Понуђач је у спецификацији услуга, (ставка 1. спецификације услуга)
вршио исправку уписане укупне цијене (КМ без ПДВ-а), с тим да исправљени износ није
овјерио потписом, нити је назначио датум када је исправка вршена, као што је тражено у
позиву за достављање понуде.
Члан 69. став 2. тачка д) ЗЈН-а гласи: „Уговорни орган је обавезан поништити
поступак јавне набавке у сљедећим случајевима: д) ниједна од примљених понуда није
прихватљива“.
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Члан 27. став 2. алинеја (4) Правилника о јавним набавкама Градске управе Града
Бања Лука (,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 04/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 и
4/19) гласи: „Уговорни орган је обавезан да поништи поступак јавне набавке у сљедећим
случајевима: ниједна од примљених понуда није прихватљива“.
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.
Обрађивач:
Теа Тривунџа, дипл. економиста
Шеф Одсјека:
Драшко Кутић, дипл. правник
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