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Број: 12-Г-3053/19 

Дана, 24.07.2019.  

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

39/14) и члана 14. Правилника о јавним набавкама градске управе Града Бања Лука 

(„Службени гласник Града Бања Лука, број  број 4/15, 21/15, 03/17, 22/17, 38/17, 3/18 и 

4/19) Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

Ставља се ван снаге тачка III диспозитива Одлукe Градоначелника број 12-Г-

2558/19, од 26.06.2019. године, која је донесена у поступку јавне набавке број 20-404-

208/19 - „ЛОТ 1 - набавка парковских клупа и ЛОТ 2 – набавка и постављање корпи за 

отпатке“, и поступак јавне набавке за ЛОТ 1 се поништава јер ниједна од примљених 

понуда није прихватљива, у складу са чланом 69., став (2) тачка д) ЗЈН. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком Градоначелника број 12-Г-2558/19, од 26.06.2019. године, у поступку 

јавне набавке „ЛОТ 1 - набавка парковских клупа и ЛОТ 2 – набавка и постављање корпи 

за отпатке“ понуђач „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука изабран је као најповољнији за 

ЛОТ 1 јер је понудио најнижу цијену. Истом Одлуком поступак јавне набавке за ЛОТ 2 је 

поништен, јер су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од средстава 

обезбијеђених за јавну набавку, у складу са чланом 69. став (2) тачка е) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14). Дана 08.07.2019. године уговорни орган 

је писменим путем обавјештен од стране понуђача „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука да је 

исти приморан због битно промијењених услова пословања одустати од закључења 

уговора. 

 

Члан 72. став (3) тачка ц) ЗЈН гласи: „Уговорни орган доставља приједлог уговора 

оном понуђачу чија је понуда по ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, 

у случају да најуспјешнији понуђач: ц) у писаној форми одбије додјелу уговора“. У 

предметном поступку јавне набавке поред понуде понуђача „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања 

Лука, достављена је још једна понуда и то „БЕПРО“ д.о.о. Лакташи, међутим како је 

Комисија оцијенила да ова понуда није прихватљива, то се потупак јавне набавке 

поништава и за ЛОТ 1, у складу са чланом 69., став (2) тачка д) ЗЈН. 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 

 

мр Игор Радојичић 


