
  

          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 69. 

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  

шифра: ОЈНИН -01(5 Лотова)/21-Лот 5 
 

 

I 

Отказује се поступак јавне набавке услуга која се односи на: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

РАЗВОЈ ГРАДА)- ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА.  

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. 

 

II 

 

У поступку јавне набавке услуга: УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА)- ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА 

МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА ПРОЈЕКАТА, Одлуком о избору најповољнијег понуђача број:02-404-

34/21-Лот 5 од 24.05.2021. године изабран је понуђач  ДОО ’’План’’ Бања Лука са цијеном 

1.700,00 КМ (без ПДВ-а). 

У складу са Законом о јавним набавкама и одредбама Одлуке број: 02-404-34/21-Лот 5 од 

24.05.2021. године  изабрани понуђач  ДОО ’’План’’ Бања Лука био је дужан да до дана 

потписивања Оквирног споразума достави овјерену фотокопију важеће Лиценце издате од 

стране надлежног министарства РС, за  ревизију техничке документације за објекте-дијела 

машинске фазе, област машинска постројења  и металне конструкције у грађевинарству, за  које 

грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе. Како понуђач ДОО ’’План’’ 

Бања Лука није доставио тражену Лиценцу према тачки 9.8.2. тендерске документације, сматра 

се да је одустао од понуде, а уговор ће бити додијељен другопласираном понуђачу, а у складу 

са чланом 72. став (3) под б) ЗЈН. Како су у поступку јавне набавке учествовала три понуђача, а 

након проведене Е-аукције остала два понуђача су понудила исту коначну цијену, Комисија је 

утврдила да се јавна набавка откаже. 

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 

 

Овом Одлуком се ставља ван снаге Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-

404-34/21-Лот 5 од 24.05.2021. године. Записник о достављености и валидности документације 

број: 02-404-34/21 од 02.06.2021. године је саставни дио ове Одлуке о отказу поступка. 

 

IV 

 

Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 

дана од дана пријемa исте. 



  

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би 

могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у 

поступку. 

 

V 

 

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

Бијељина" 

 

 

 

 

 

 

 

Број:02-404-34/21-Лот 5 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бијељина  

Датум: Љубиша Петровић 

 

 


