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На основу члана 69. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) Градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Ставља се ван снаге одлука број 12-Г-1335/20, од 06.04.2020. године, која је 

донесена у поступку јавне набавке  „Oрганизовани превоз грађана ради обиљежавања 

значајних датума и догађаја из ослободилачких ратова“, број јавне набавке 20-404-57/20. 

 

II 

Поступак јавне набавке  „Oрганизовани превоз грађана ради обиљежавања 

значајних датума и догађаја из ослободилачких ратова“, број јавне набавке 20-404-57/20 се 

поништава, у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“, број 39/14).   
 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Одлуком Градоначелника број 12-Г-1335/20, од 06.04.2020. године, у поступку јавне 

јавне набавке „Oрганизовани превоз грађана ради обиљежавања значајних датума и 

догађаја из ослободилачких ратова“. Након доношења одлуке о избору најповољнијег 

понуђача Одсјек за јавне набавке опбавијестио је Одјељење за борачко-инвалидску 

заштиту, да може приступити закључењу уговора са најповољнијим понуђачем. Дана 

18.11.2020. године Одсјек за јавне набавке је запримио акт број 06-56-680/20, од 

17.11.2020. године, достављен од стране Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, да 

уговор о предметној набавци није закључен, јер су у 2020. години (за коју је и требао бити 

закључен уговор) сва обиљежавања значајних историјских догађаја отказана због 

пандемије вируса „Covid-19“, тако да у складу са мјерама надлежних органа у 2020. 

години нема никаквих обиљежавања историјских догађаја, због чега се наведене услуге 

неће користити.  

 

 Чланом 69., став (3) Закона о јавним набавкама прописано је сљедеће: „Уговорни  

орган  може  отказати  поступак  јавне  набавке само   због   доказаних   разлога   који   су   

изван   контроле уговорног органа и који се нису могли предвиђети у вријеме покретања 

поступка јавне набавке.“ 

 

 Имајући у виду нацедену одредбу ЗЈН, као и разлоге за отказивање набавке, 

проузроковане ширењем пандемије  вируса „Covid-19“, уговорни орган је одлучио као у 

диспозитиву. 



2 

 

 

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

разматрање жалби, Филијала Бањалука, путем Градоначелника – Одсјека за јавне набавке 

у року од 5 дана од дана пријема обавјештења о исходу поступка јавне набавке. 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 
 


