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На основу члана 70. и члана 69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14) и члана 26. став (2) алинеја 1) Правилника о поступку 

директног споразума Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 34/19, 

23/21, 42/21 и 15/22), Градоначелник  Бањe Луке  доноси   

 

 

О Д Л У К У 

о поништењу поступка јавне набавке 
 

I 

 

Прихвата се приједлог Одсјека за јавне набавке и поништава се поступак јавне 

набавке „Консултантске услуге за припрему тендера „ВОДА 3“ по процедурама ЕБРД-а“, 

број 15-404-232/22, јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. 

 

II 

 

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-2396/22, од 07.06.2022. године покренут је 

поступак јавне набавке „Консултантске услуге за припрему тендера „ВОДА 3“ по 

процедурама ЕБРД-а“. Процијењена вриједност јавне набавке изоси 6.000,00 КМ без 

ПДВ-а. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Позив за 

достављање приједлога цијене достављен је привредном субјету „DLSCENTAR“ д.о.о. 

Београд. Рок за достављање приједлога цијене истекао је 22.06.2022. године, када је 

констатовано да није примљена ниједна понуда у одређеном крајњем року. 

 

 С обзиром на то да није примљена ниједна понуда у одређеном крајњем року, 

Одсјек за јавне набавке је предложио да се поступак јавне набавке број 15-404-232/22 

поништи јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року, у складу са 

чланом 69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама („СЛужбени гласник БиХ, број 

39/14) и у складу са чланом 26. став (2) алинеја (1) Правилника о јавним набавкама 

градске управе Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 34/19, 23/21, 

42/21 и 15/22) 

 

     Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

          Драшко Станивуковић 


