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

у вези са чланом 69. став 2. тачка (д) Закона о јавним набавкама 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 20-404-410/20 – 

„Набавка поклон производа домаће радиности за потребе протоколарних активности“ 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. 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 

20-404-410/20 - „Набавка поклон производа домаће радиности за потребе протоколарних 

активности“ за избор најповољнијег понуђача, по Одлуци Градоначелника број 12-Г-

4034/20 од 24.11.2020. године. Процијењена вриједност јавне набавке Кабинетa 

Градоначелника износи 2.500,00 КМ (без ПДВ-а). Критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је најнижа цијена. Позив за достављање понуде упућен је привреднoм субјекту 

„Центар за развој пољопривреде и села“ Бања Лука. 

 

      Дана 02.12.2020. године, представник Одсјека за јавне набавке за предметну набавку, 

Татјана Лукач Старчевић, извршила је отварање понуде и констатовала да је стигла понуда 

понуђача:  

 

1. „Центар за развој пољопривреде и села“ Бања Лука, укупна вриједност износи 

................................................................................................................270,27 КМ са ПДВ-ом   

(исказана као збир јединичних цијена). 

 



2 

 

      Након извршене анализе, установљено је да достављена понуда није прихватљива за 

уговорни орган.   Наиме, понуђач „Центар за развој пољопривреде и села“ Бања Лука није 

доставио понуду у складу са позивом за достављање понуда број 20-404-410/20 од 

26.11.2020. године, у којем је, поред осталих услова, јасно дефинисано шта иста мора да 

садржи. Дакле, предметна понуда није комплетна, односно у истој недостаје нацрт уговора 

као њен саставни дио.  

 

      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 

(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. 34/19): „Уговорни орган је обавезан да поништи поступак 

јавне набавке у сљедећим случајевима -  ниједна од примљених понуда није прихватљива.  

 

      Уговорни орган је прихватио приједлог Одсјека за јавне набавке и одлучио као у 

диспозитиву.   

 

 

 

   

                                                                                 Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

  

                                                              мр Игор Радојичић 

 

 

 
 


