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На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 

39/14), члана 69. став 2. тачка (а) ЗЈН и члана 26. став 2. алинеја (1) Правилника о јавним  

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

34/19, 23/21 и 42/21), Градоначелник Града Бања Лука доноси 

 

 

О Д Л У К У 
 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

 

I 

 

Прихвата  се  приједлог  Комисије за јавну набавку број 15-404-465/21 „Санација 

пјешачке пасареле на Западном транзиту код мотела „Камел“ на подручју Града Бања 

Лука“ и поступак јавне набавке се поништава јер није достављена ниједна понуда у 

одређеном крајњем року. 
 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Одлуком градоначелника број 11-Г-4225/21 од 31.12.2021. године покренут је 

поступак јавне набавке „Санација пјешачке пасареле на Западном транзиту код мотела 

„Камел“ на подручју Града Бања Лука“. Рјешењем градоначелника број 11-Г-4226/21 од 

31.12.2021. године именована је Комисија за јавну набавку која је провела отворени 

поступак јавне набавке број 15-404-465/21. Обавјештење о набавци објављено је на 

порталу јавних набавки дана 28.01.2022. године, под бројем 320-1-3-32-3-50/22, и у 

Службеном гласнику БиХ, број 5/22, од 04.02.2022. године Критеријум за избор 

најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Процијењена вриједност јавне набавке, 

наведена у захтјеву за јавну набавку Одјељења за саобраћај и путеве износи 98.290,00 КМ. 

Предвиђено је провођење е-аукције. 

            

Тендерском документацијом је тражено да понуђач достави сљедеће доказе: 

 

1. попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача образац за понуду, а за групу 

понуђача податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе 

који је овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, 

за комуникацију и за закључивање уговора 

2. изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од a) до д) ЗЈН (потписана 

од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног 

органа, општински/градски орган управе или нотар) 
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3. докази предвиђени чланом 46. ЗЈН; овјерена фотокопија актуелног извода из 

судског регистра или другог доказа о регистрацији (фотокопија овјерена од стране 

надлежног органа, општински/градски орган управе или нотар) 

4. докази економске и финансијске способности; изјава у вези са чланом 47. ЗЈН и 

фотокопија биланса успјеха за 2020. годину 

5. докази техничке и професионалне способности у поступку набавке радова 

6. изјава у вези са чланом 52. став (2) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног за 

заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, општински/градски 

орган управе или нотар) 

7. поптисана и печатом понуђача овјерена изјава о достављању тражене лиценце за 

грађење 

8. попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача примјерак предмјера радова 

(образац за цијену понуде) 

9. потписан и овјерен печатом понуђача примјерак нацрта уговора 

10. списак повјерљивих информација (ако их има) 

11. датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача 

12. попис докумената уз понуду 

 

           Рок за достављање понуда истекао је 16.02.2022. године у 12:00 часова. По истеку 

рока Комисија за јавну набавку је констатовала да није пристигла ниједна понуда у 

одређеном крајњем року. 

 

Чланом 69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) прописано је сљедеће: „Уговорни орган обавезан је поништити поступак јавне 

набавке у сљедећим случајевима: а) јер није достављена ниједна понуда у одређеном 

крајњем року“ Чланом 26. став (2) алинеја 1 Правилника о јавним набавкама Градске 

управе  Града Бања Лука („Службеи гласник Града Бања Лука, број 34/14, 23/21 и 42/21) 

прописано је сљедеће: „Уговорни орган обавезан је поништити поступак јавне набавке у 

сљедећим случајевима: а) јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем 

року.“. имајући у виду наведене одредбе Закона и Правилника Комисија за јавну набавку 

је предложила уговорном органу поништење поступка ајвне набавке и окончала свој рад 

17.02.2022. године. Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије и одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

Обрађивач: 

Радомир Вулин, дипл. економиста 

 

Шеф Одсјека: 

Драшко Кутић, дипл. правник 

 

 

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 

Драшко Станивуковић 

 
 


