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Број: 11-Г-549/23 
Дана, 16.02.2023. године 
 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14 и 
59/22) и члана 11. Правилника о јавним набавкама Градске управе Града Бања Лука 
(Службени гласник Града Бања Лука бр. 45/22), градоначелник Бањалуке доноси сљедећу 
  

О Д Л У К У 

 
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку „Редовно одржавање мостова“ , и 

поступак јавне набавке се поништава, јер није достављена ниједна понуда у одређеном 
крајњем року, члан 69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14 и 59/22).    

 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 

 
            Комисија за јавну набавку – „Редовно одржавање мостова“,  именована рјешењем 
Градоначелника, број 11-Г-6262/22 од 30.12.2022. године, провела је отворени поступак 
јавне набавке, број 15-404-702/22. Обавјештење о набавци је објављено на порталу јавних 
набавки дана 24.01.2023. године под бројем 320-1-3-39-3-55/23, а у Службеном гласнику 
БиХ број 6/23 од 27.01.2023. године. Процијењена вриједност јавне набавке наведена у 
захтјеву за јавну набавку Одјељења за саобраћај и путеве износи 400.000,00 КМ без ПДВ-а. 
Предвиђено је закључење оквирног споразума на 4 године са једним понуђачем. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена, уз провођење е-аукције. У 
тендерској документацији је одређен крајњи рок за подношење понуда, 13.02.2023. године 
до 12:00 часова, а отварање понуда је било заказано истог дана у 12:40 часова. У тендерској 
документацији стоји да је предаја понуда у канцеларији 14 Градске управе Града Бањалука. 
До крајњег рока за подношење понуда, 13.02.2023. године, до 12:00 часова, ниједан понуђач 
није предао понуду.   
 
           С обзиром да до крајњег рока за подношење понуда, 13.02.2023. године до 12:00 сати, 
није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року, комисија је уговорном органу 
предложила доношење одлуке о поништењу поступка јавне набавке. Уговорни орган је 
приједлог комисије прихватио и одлучио као у диспозитиву. 
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