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

39/14), а у вези са чланом 72. став (3) тачка ц) ЗЈН и чланом 69. став (3) ЗЈН 

Градоначелник Бање Луке доноси 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Прихвата  се  приједлог  Одсјека за јавне набавке и поступак јавне набавке број 15-

404-88/22 „Hабавка уређаја за контролу плаћања паркирања“ се поништава. 

 

II 

Понуђач „Intelltraffic“ д.о.о. Бања Лука је у писаној форми одбио додјелу уговора. 

 

III      

Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком градоначелника број 11-Г-1715/22 од 27.04.2022. године, понуђач 

„Intelltraffic“ д.о.о. Бања Лука изабран је као најповољнији понуђач у поступку јавне 

набавке „Набавка уређаја за контролу плаћања паркирања“. Дана 07.06.2022. године 

изабрани понуђач је у писаној форми одбио додјелу уговора. Чланом 72. став (3) тачка ц) 

ЗЈН 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 писној форми одбије додјелу уговора.“  

 

Понуђач „Intelltraffic“ д.о.о. Бања Лука је једини доставио понуду у предметном 

поступку јавне набавке. Чланом 69. став (3) ЗЈН прпописано је сљедеће: „Уговорни орган 

може отказати поступак јавне набавке само због доказивих разлога који су ван контроле 

уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне 

набавке.“ С обзиром на то да је понуђач који је у писаној форми одбио додјелу уговора 

једини понуђач који је доставио понуду у предметном поступку јавне набавке, Одсјек за 

јавне набавке је предложио доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 

Уговорни орган је прихватио приједлог и одлучио као у диспозитиву. 

 

  

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

        Драшко Станивуковић 


