
 

Република Српска 

Град Бања Лука 

Градоначелник 

Трг српских владара 1, Бања Лука 
 

 

тел:+387 51 244 400 факс: +387 51 212-526  www.banjaluka.rs.ba gradonacelnik@banjaluka.rs.ba 
 

 

Број: 11-Г-1059/23 

Дана,21.03.2023. године 

 

          На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14 и 

59/22) и члана 14.став 3. Правилника о јавним набавкама Градске управе Бања Лука 

(Службени гласник града Бања Лука број 34/19, 23/21 и 42/21), Градоначелник  Бањалуке  

доноси  сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

I 

 

          Одлука о избору најповољнијег понуђача, број 11-Г-861/23 од 09.03.2023. године, у 

поступку јавне набавке „Израда идејног пројекта за јавну инфраструктуру у насељу 

Лазареву, између улица Деспота Стевана Лазаревића, Бранка Поповића и Широке ријеке '', 

број јавне набавке 15-404-699/22“, мијења се, и гласи:  

 

II 

     Поступак јавне набавке се поништава, јер ниједна од примљених понуда није 

прихватљива за уговорни орган, у складу са чланом 69. став (2) под д) (Службени 

гласник БиХ бр. 39/14 и 59/22). 
 

 

 

                                            О б р а з л о ж е њ е 

 

           Одлуком Градоначелника број 11-Г-861/23 од 09.03.2023. године, као најповољнији 

понуђач  у овом поступку јавне набавке, изабран је „РАДИС“  д.о.о. Источно Ново Сарајево, 

јер је  понудио најнижу цијену. Одсјек за јавне набавке дана 09.03.2023.године, писменим 

путем обавјестио понуђача „РАДИС“  д.о.о. Источно Ново Сарајево, да је изабран као 

најповољнији понуђач и да уговорном органу  у року од 5 дана достави документе којима 

доказује своју личну  способност, ови документи су наведени у члану 45. став (2) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14 и 59/22). Понуђач је такође био 

дужан доставити важећу лиценцу издату од Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС, за израду техничке документације, хидротехничка фаза и 

фаза нискоградње. Дописом, упућеним мејлом, број 425-03/23 од 14.03.2023.године, 

понуђач је обавјестио уговорни орган да из техничких разлога није у могућности преузети 

обавезе на реализацији услуга на које се односи предметна набавка. 

 

          С обзиром да  најповољнији понуђач „РАДИС“  д.о.о. Источно Ново Сарајево, није 

доставио тражену документацију, уговорни орган је одлучио као у диспозитиву ове одлуке, 

и поништио поступак јавне набавке, јер ниједна понуда није прихватљива. Ова одлука ће 

бити достављена понуђачу „РАДИС“  д.о.о. Источно Ново Сарајево.   

 



2 

 

           

 

         Ова одлука је коначна, и против исте није допуштена жалба, јер су сви понуђачи из 

овог поступка јавне набавке искористили могућност подношења жалбе против одлуке о 

избору најповољнијег понуђача број 11-Г-861/23 од 09.03.2023. године.  

   

 

 

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

          

                                                                                              Драшко Станивуковић 

 

            

 

 
         

           

   


