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      На основу члана 70. Закона о јавним набавкама, a у вези са чланом 69. став 2. тачка (е) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), и чланa 14. Правилника о 

јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ 

бр. 34/19 и 23/21),  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 20-404-77/21 – 

„Набавка материјала за структурно каблирање рачунарске мреже“, 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 26. став 2. алинеја (5) Правилника о јавним  набавкама 

Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник Града Бањалука“ бр. 34/19 и 23/21). 

 

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 

20-404-77/21 „Набавка материјала за структурно каблирање рачунарске мреже“ за избор 

најповољнијег понуђача, по Одлуци Градоначелника број 12-Г-1211/21 од 21.05.2021. 

године. Процијењена вриједност јавне набавке Одсјека за послове цивилне заштите и 

професионално територијалне ватрогасно – спасилачке јединице износи 2.350,00 КМ (без 

ПДВ-а). Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Позив за 

достављање понуде упућен је привреднoм субјекту „TeleGroup“ д.о.о. Бања Лука. 

 

      Дана 28.05.2021. године, представник Одсјека за јавне набавке за предметну набавку, 

Татјана Лукач Старчевић, извршила је отварање понуде у предвиђеном року и констатовала 

да је стигла понуда понуђача: 

 

1. „TeleGroup“ д.о.о. Бања Лука, укупна вриједност ...........................2.919,83 КМ са ПДВ-ом 

  

Након извршене анализе достављене понуде утврђено је да је иста прихватљива за 

уговорни орган, с тим да је њена вриједност знатно изнад процијењене. Понуда је рачунски 

исправна. 

  

      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 



2 

 

(е) 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 и 23/21), који гласе: „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 Одсјека за јавне набавке и одлучио као у 

диспозитиву ове одлуке.   

 

 

 

 

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

 

                                                           Драшко Станивуковић 

 

 

 
 


