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Р Е П У Б Л И К А    С Р П С К А 
Г Р А Д   Б А Њ А  Л У К А 
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
 
Број: 12-Г-827/17 
Дана, 05.04.2017. године 
 

На основу члана 70. 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 бр. 4/15, 21/15 и 3/17), Градоначелник 
Бањалуке доноси сљедећу 

О Д Л У К У 
 

Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Регулисање здравствене 
заштите спортиста сениора са територије града Бањалука за 2017. годину“, и 
поступак јавне набавке се поништава, јер су цијене свих прихватљивих понуда 
знатно веће од обезбјеђених средстава за предметну набавку, у складу с чланом 69. 
став (2) тачка под е) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 
39/14).     

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Комисија за јавну набавку – „Регулисање здравствене заштите спортиста 
сениора са територије града Бањалука за 2017. годину“, именована рјешењем 
градоначелника, број 12-Г-435/17 од 01.03.2017. године, провела је преговарачки 
поступак јавне набавке број 20-404-36/17. Привредни субјект ЈЗУ „ЗАВОД ЗА 
МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бањалука је на 
територији Републике Српске једина овлаштена здравствена установа за обављање 
систематских прегледа спортиста, према информацији Министарства здравља и 
социјалне заштите Републике Српске, број 11/04-500-41/17 од 18.01.2017. године 
(информација је приложена уз захтјев за јавну набавку Одјељења за образовање, 
здравство, омладину и спорт, број 15-30-СЛ-74/17 од 14.02.2017. године), па је у 
складу с чланом 21. став (1) тачка под ц) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“ број 39/14), проведен преговарачки поступак без објављивања 
обавјештења о набавци.   
 
            Позив за преговарање, привредни субјект ЈЗУ „ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ 
РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бањалука је преузео дана 08.03.2017. 
године. Истог дана, Одсјек за јавне набавке је позив за подношење понуде 
(тендерску документацију) објавио на веб сајту Града Бањалука, у складу с чланом 
28. став (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), те је 
учинио доступним за све остале заинтересоване понуђаче. Процијењена вриједност 
јавне набавке наведена у захтјеву Одјељења за образовање, здравство, омладину и 
спорт износи 20.750,00 КМ без ПДВ-а.  
 
           Тендерском документацијом је тражено да понуђачи доставе сљедеће доказе: 
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a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача 
податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је 
овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за 
комуникацију и за закључивање уговора, 
б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до d) Закона (потписана 
од стране одговорног лица понуђача и овјерена од стране надлежног органа – 
градски/општински орган управе или нотар), 
в) овјерена фотокопија извода из судског регистра,   
г) увјерење Министарства здравља и социјалне заштите РС,  
д) потписан примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) Закона (потписана од стране 
одговорног лица понуђача и овјерена од стране надлежног органа – нотар или 
градски/општински орган управе), 
ђ) потписан примјерак спецификације услуге,  
е) потписан примјерак нацрта уговора, 
ж) списак повјерљивих информација, 
з) попис докумената уз понуду. 
и) овлаштење/пуномоћ за лице које попуњава изјаве из члана 45. и 52. Закона, 
уколико то лице није овлаштено за заступање понуђача.  
            
            Дана 20.03.2017. године у 11:40 часова Комисија је извршила отварање 
понуда и том приликом констатовала да је пристигла једна понуда :  

 
1)  ЈЗУ „ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 
Бањалука, укупна цијена од....................................................24.975,00 КМ са ПДВ-ом.  
 
            Разматрајући понуду, комисија је утврдила да је понуда прихватљива за 
уговорни орган, али је цијена понуде знатно већа од обезбјеђених средстава за 
предметну набавку. Процјењена вриједност јавне износи 20.750,00 КМ без ПДВ-а, 
док понуђена цијена износи 21.364,15 КМ без ПДВ-а, односно 24.975,00 КМ са 
ПДВ-ом. С обзиром да је цијена једине примљене и прихватљиве понуде знатно 
већа од обезбјеђених средстава за предметну набавку, комисија је уговорном 
органу предложила доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 
Уговорни орган је приједлог комисије прихватио, и одлучио као у диспозитиву.  
 
            Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби, Филијала Бањалука, путем Градоначелника – Одсјека за јавне 
набавке у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о поништењу поступка 
јавне набавке. Жалба се подноси у 2 примјерка, директно на протокол уговорног 
органа у канцеларију 14 Градске управе Града Бањалука или препорученом 
пошиљком.    
 
                                                           Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 
          
                                                                              Мр Игор Радојичић с.р. 


