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       На основу члана 70. став (1)  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 

 

I 
 

       Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 12-Г-2244/21 од 12.08.2021. године, за 

јавну набавку: број 20-404-190/21 - „Достављање података из биланса стања и биланса 

успјеха привредних субјеката са сједиштем на подручју града Бањалука, Републике 

Српске и Босне и Херцеговине за 2020. годину“, ставља се ван снаге. 

 

II 

 

      Предметни поступак јавне набавке се поништава, у складу са 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). 

 

III 

 

    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 провео је поступак директног споразума: број 20-404-190/21 - 

„Достављање података из биланса стања и биланса успјеха привредних субјеката са 

сједиштем на подручју града Бањалука, Републике Српске и Босне и Херцеговине за 2020. 

годину“. Процијењена вриједност јавне набавке износи 1.500,00 КМ. Критеријум за избор 

најповољнијег понуђача је најнижа цијена.    

 

    Дана 06.08.2021. године, представник Одсјека за јавне набавке за предметну набавку, 

Теа Тривунџа, извршила је отварање понуда и констатовала да су пристигле понуде 

сљедећих понуђача:  

 

1.„LRC Inženjering“ д.о.о. Сарајево, чија укупна цијена понуде износи 1.755,00 КМ са 

ПДВ-ом; 

2.Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) Бања Лука, чија 

укупна цијена понуде износи 3.087,86 КМ са ПДВ-ом; 



2 

 

 

    Понуде понуђача „LRC Inženjering“ д.о.о. Сарајево и Агенција за посредничке, 

информатичке и финансијске услуге (АПИФ) Бања Лука су прихватљиве за уговорни 

орган. Понуђач Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) 

Бања Лука је доставио понуду изнад процијењене вриједности набавке. 

    Одлуком Градоначелника број 12-Г-2244/21 од 12.08.2021. године, као најповољнији 

понуђач у предметној набавци изабран је понуђач „LRC Inženjering“ д.o.o. Сарајево.  

 

    Дана 12.08.2021. године, Одсјек за јавне набавке је обавијестио Одјељење за привреду 

да може приступити закључивању уговора са изабраним понуђачем, а у складу са чланом 

28. став (3) Правилника о јавним набавкама („Сл. Гласник Града Бањалука“ 34/19 и 23/21). 

Одсјек за јавне набавке је дана 30.08.2021. године обавјештен од стране надлежног 

одјељења да изабрани понуђач „LRC Inženjering“ д.o.o. Сарајево не може да испоштује 

одређене одредбе уговора (достављање података о самосталним предузетницима, 

гаратновање тачности достављених података).  

 

     Чланом 72. став (3) тачка под ф) 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 одбије да закључи уговор под условима наведеним у 

тендерској документацији и понуди коју је доставио“. 

  

     С обзиром на то да је понуда понуђача, која је на ранг листи одмах након понуде 

најуспјешнијег понуђача ( понуда понуђача Агенција за посредничке, информатичке и 

финансијске услуге (АПИФ) Бања Лука)  знатно већа од обезбјеђених средстава за 

предметну набавку, Одсјек за јавне набавке је уговорном органу предложио 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 26. став 2. алинеја (5) 

Правилника о јавним  набавкама Градске управе Града Бања Лука (,,Службени  гласник 

Града Бањалука“ бр. 34/19 и 23/21). 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: а) цијене свих прихватљивих понуда су 

знатно веће од обезбјеђених средстава за предметну набавку“ 

 

  Уговорни орган је прихватио приједлог Одсјека и одлучио као у диспозитиву.  

 

 

 

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

 

 

                                                                                     Драшко Станивуковић 

 
 


