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На основу члана  70. и члана 101. став 1. под c)  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 Бања Лука број 4/15, 21/15, 03/17, 22/17, 

38/17,  3/18 и 4/19), Градоначелник  Бањалуке  доноси  сљедећу 

 

 

                                                              О Д Л У К У 
 

I 

Одлука Градоначелника  број  12-Г-1239/19 од 09.04.2019. године, која је донесена у 

поступку јавне набавке 20-404-83/19 ''Организованог превоза грађана ради 

обиљежавања значајних датума и догађаја из ослободилачких ратова“ ставља се ван 

снаге. 

II 

            Ова одлука производи правно дејство од дана  од којег производи правно  дејство 

одлука која се ставља ван снаге. 
 

 

                                                     О б р а з л о ж е њ е 

 

          Комисија за јавну набавку – „Организованог превоза грађана ради обиљежавања 

значајних датума и догађаја из ослободилачких ратова“, именована рјешењем 

Градоначелника, број 12-Г-795/19 од 08.03.2019. године, провела је конкурентски захтјев за 

достављање понуда,  јавне набавке број 20-404-83/19. Процијењена вриједност јавне 

набавке наведена у захтјеву за јавну набавку, износи 9.050,00 КМ без ПДВ-а. Број 

обавјештења о набавци са портала јавних набавки је 320-7-2-97-3-94/19 од 14.03.2019. 

године. 

        

        Комисија је у свом записнику о прегледу и оцјени понуда од 05.04.2019. године, 

предложила уговорном органу да се, поступак јавне набавке поништи, јер ниједна понуда 

није прихватљива за уговорни орган. Уговорни орган је такав приједлог комисије прихватио 

и донио одлуку број 12-Г-1239/19 од 09.04.2019. године. 

 

         Понуђач ''LUKAJIĆ-TRAVEL & TRANSPORT AGENCY“ Жељко Лукајић с.п. 

Лакташи, путем препоручене поште (08.04.2019.године) поднио је жалбу на записник са 

отварања понуда.  

 



2 

 

         Наведена жалба је достављена Одсјеку за јавне набавке Градске управе Града 

Бањалука дана 09.04.2019. године, након што је потписана одлука којом се поступак јавне 

набавке поништава. 

 

          Након што поступајући орган донесе одлуку по изјављеној жалби наведеног 

понуђача,   уговорни орган ће обавјестити понуђаче о даљем поступању. 

 

          Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Канцеларији за 

разматрање жалби путем уговорног органа – Градоначелника, Одсјека за јавне набавке у 

року од 5 дана од дана пријема ове одлуке. Жалба се подноси у 3 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 

  

 

 

  


