
  

          На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16 и 

36/19)  и члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 70. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) члана 

71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број:09/17) и члана 48. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова (''Службени гласник Града 

Бијељина'',број:13/17,02/18),Градоначелник  д о н о с и : 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ОТКАЗУ ПОСТУПКА јавне набавке БИЗ-01/20 

 

I 

Отказује се поступак јавне набавке роба која се односи на: НАБАВКА ВАНБРОДСКОГ 

МОТОРА. Поступак се отказује у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама 

због доказивих разлога који су ван контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети 

у вријеме покретања поступка јавне набавке, а све у складу са Рјешењем Канцеларије за 

разматрање жалби Бања Лука број: ЈН2-02-07-1-1319-7/20 од 09.07.2020. године. 

 

II 

 

У поступку јавне набавке роба: НАБАВКА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА, уложена је 

жалба на тендерску документацију од стране понуђача  ДОО 'Walter'', Бања Лука заступано по 

пуномоћнику Татјани Ћурлик, адвокату из Бања Луке. Обзиром да је према уговорном органу 

жалба била  дјелимично основана, у складу са чланом 100. Закона о јавним набавкама 

комплетна документација везана за поступак против којег је изјављена жалба као и изјашњење 

на наводе жалбе прослијеђени су Канцеларији за разматрање жалби, Бања Лука. Предметни 

поступак је обустављен до окончања жалбеног поступка по жалби. 

Канцеларија за разматрање жалби, филијала Бања Лука својим Рјешењем број: ЈН2-02-

07-1-1319-7/20 од 09.07.2020. године усвојила је жалбу понуђача као основану и поништила 

предметни  поступак јавне набавке у цјелости. 

На основу свега наведеног уговорни орган отказује поступак јавне набавке у складу са 

чланом 69. став (3) Закона о јавним набавкама због доказивих разлога који су ван контроле 

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

набавке. 

 

III 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града 

Бијељина" 
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