
 

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-745/20 

 Дана: 05.03.2020. године 

 

       На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), a 

у вези са чланом 69. став 2. тачка (e) и члана 14. Правилника о јавним  набавкама Градске 

управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 34/19),  Градоначелник 

Бањалуке доноси  

 

О Д Л У К У 
 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

I 
 

        Прихвата  се  приједлог  Одсјека за јавне набавке за  набавку број 20-404-48/20 - 

„Мјерење параметара радне средине“ о поништењу поступка јавне набавке, у складу с 

чланом 69. став 2. тачка (e) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14) и чланом 26. став 2. алинеја (5) Правилника о јавним  набавкама Градске управе 

Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 34/19). 

 

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 

број 20-404-48/20 - „Мјерење параметара радне средине“, Одлуком Градоначелника број 

12-Г-511/20 од 19.02.2020. године. Процијењена вриједност јавне набавке износи 5.000,00 

КМ. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Позив за достављање 

понуда упућен је привредним субјектима: ЈНУ „ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ И ЕКОЛОГИЈЕ 

РС“ Бања Лука, „ПРЕВЕНТИВА“ д.о.о. Бања Лука и „В&З ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука. 

 

  Позивом за достављање понуда одређен је крајњи рок за достављање понуда, 

27.02.2020. године, до 11:00 часова. Достављена је понуда понуђача ЈНУ „ИНСТИТУТ 

ЗАШТИТЕ И ЕКОЛОГИЈЕ РС“ Бања Лука. Укупна вриједност понуде износи 16.005,60 

КМ са ПДВ-ом. Понуђена цијена прелази границу вриједносног разреда за предметни 

поступак јавне набавке. Горња граница вриједносног разреда за директни споразум износи 

6.000,00 КМ без ПДВ-а а цијена из понуде понуђача ЈНУ „ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ И 

ЕКОЛОГИЈЕ РС“ Бања Лука износи 13.680,00 КМ без ПДВ-а. 

 

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

доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке, у складу с чланом 69. став 2. 

тачка (e) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. 

став 2. алинеја (5) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука 
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(,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 34/19). Члан 69. став 2. тачка (e) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) гласи:  „Уговорни орган је 

обавезан да поништи поступак јавне набавке у сљедећим случајевима: e) цијене свих 

прихватљивих понуда су знатно веће од обезбјеђених средстава за предметну набавку“. 

Члан 26. став 2. алинеја (5) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања 

Лука (,,Службени гласник Града Бањалука“ бр. 34/19) гласи: „Уговорни орган је обавезан 

да поништи поступак јавне набавке у сљедећим случајевима: 5) цијене свих прихватљивих 

понуда су знатно веће од обезбјеђених средстава за предметну набавку“. 

 

    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 

 

 

 
 


