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

члана 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, број 20-404-63/21 „Услуга техничког 

прегледа за специјална ватрогасна возила и друга ватрогасна возила“ и поступак јавне 

набавке се  поништава, у складу с чланом 69. став 1. тачка (б) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и чланом 26. став 1. алинеја (2) Правилника о јавним  

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

34/19 и 23/21). 

 

II 

 

       Oдлука о избору број 12-Г-1323/21 од 31.05.2021. године, у којој се понуђач П.С.Ц 

„ТАМ“ д.о.о. Бања Лука бира као најповољнији понуђач, ставља се ван снаге. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

       Одсјек за јавне набавке је провео поступак директног споразума: број 20-404-63/21 

„Услуга техничког прегледа за специјална ватрогасна возила и друга ватрогасна возила“. 

Одлуком Градоначелника број 12-Г-1323/21 од 31.05.2021. године, као најповољнији 

понуђач у  предметном поступку јавне набавке, изабран је понуђач П.С.Ц „ТАМ“ д.о.о. 

Бања Лука.  

 

      Дана 23.07.2021. године, понуђач  П.С.Ц „ТАМ“ д.о.о. Бања Лука је упутио допис 

уговорном органу у којем обавјештава да није у могућности да испоштује своју понуду, у 

смислу цијене коју је у понуди исказао. 

 

      Чланом 72. став (3) тачка под ц) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

39/14) прописано је сљедеће: „Уговорни орган доставља приједлог уговора оном понуђачу 

чија је понуда по ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, у случају да 

најуспјешнији понуђач: 

ц) у писаној форми одбије додјелу уговора“. 

 

 



2 

 

      С обзиром на то да је понуђач П.С.Ц „ТАМ“ д.о.о. Бања Лука одбио да закључи уговор 

по цијени наведеној у понуди, те да не постоји другорангирани понуђач, предлаже се 

доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке, у складу с чланом 69. став 1. 

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

став 1. алинеја (2) Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука 

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

  

      Уговорни орган је прихватио приједлог и одлучио као у диспозитиву.  
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