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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-1517/17 
Дана, 29.05.2017.  
 

       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 Бањалука“ бр. 04/15, 21/15 и 3/17), Градоначелник 
Бањалуке доноси  
 

 

О Д Л У К У 
 

о поништењу поступка јавне набавке 
 

       Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку број 20-404-46/17 „Набавка 
радних униформи за ватрогасну јединицу“ и поступак јавне набавке се  
поништава, у складу с чланом 69. став 2. тачка (е) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 27. став 2. алинеја (5) Правилника о 
јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града 
Бањалука“ бр. 04/15, 21/15 и 3/17). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

       Комисија за јавну набавку број 20-404-46/17, за избор најповољнијег понуђача  
за набавку радних униформи за ватрогасну јединицу, именована рјешењем 
Градоначелника број 12-Г-506/17 од 07.03.2017. године, провела је отворени 
поступак, број 20-404-46/17. Процијењена вриједност јавне набавке износи 
90.000,00 КМ. Број обавјештења о набавци са портала јавних набавки је 320-1-1-52-
3-52/17 од 15.03.2017. године. Број обавјештења о исправци са портала је 320-1-1-
52-8-55/17 од 20.03.2017. године. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је 
најнижа цијена.  
   
       Дана 06.04.2017. год. у 11:40 часова Комисија је извршила отварање понуда и 

том приликом констатовала да је пристигла понуда сљедећег понуђача: 

1. „СПАРТА“ д.о.о. Бања Лука, укупна цијена понуде износи 110.360,02 КМ са 
ПДВ-ом. 

 
       Понуда понуђача „СПАРТА“ д.о.о. Бања Лука је прихватљива за уговорни 
орган, с тим да је понуђена цијена виша од процијењене за cca 4,8 %, односно виша 
је од износа средстава обезбијеђених за предметну јавну набавку.  
 
       Стога је Комисија уговорном органу предложила доношење одлуке о 
поништењу поступка јавне набавке, у складу с чланом 69. став 2. тачка (е) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 27. став 2. алинеја 
(5) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  
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гласник Града Бањалука“ бр. 04/15, 21/15 и 3/17). Члан 69. став 2. тачка (е) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) гласи: „Уговорни орган је 
обавезан да поништи поступак јавне набавке у сљедећим случајевима: е) цијене 
свих прихватљивих понуда су знатно веће од обезбијеђених средстава за предметну 
набавку“. Члан 27. став 2. алинеја (5) Правилника о јавним  набавкама Градске 
управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 04/15, 21/15 и 
3/17) гласи: „Уговорни орган је обавезан да поништи поступак јавне набавке у 
сљедећим случајевима: ...цијене свих прихватљивих понуда су знатно веће од 
обезбијеђених средстава за предметну набавку“. 
   
       Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије и одлучио као у диспозитиву.  
 
       Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа - Градоначелника 
(Одсјека за јавне набавке), у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о 
поништењу поступка јавних набавки. Жалба се подноси 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 
 


