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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ЗВОРНИК 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Светог Саве 124,75400 Зворник,тел: 056 232 200,факс 056 232 221,www.gradzvornik.org,e-mail: zvornik@teol.net  
 

Број: 02-360-43/21 
Датум: 23.12.2021. године 
 
На основу члана 69. став 1. тачка б) и Рјешења Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН2-
02-07-1-3378-7/21 од 16.12.2021.године а у вези са одредбама члана 53. став 1. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), Градоначелник  
д о н о с и 

ОДЛУКУ 
о поништењу поступка јавне набавке  

 
I 

Поништава се поступак јавне набавке: „Израда студије стања животне средине за 
депонију Тилић Ада“, који је покренут путем отвореног поступка,  број 02-360-43/21. 
 
Поступак се поништава јер је Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-
1-3378-7/21 од 16.12.2021.године, поништена тендерска документација. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на Веб страници Градске управе 
града Зворник. 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 16.11.2021. године под бројем 02-360-43/21 - Град Зворник, покренуо је отворени 
поступак јавне набавке: „Израда студије стања животне средине за депонију Тилић Ада“, 
објављеном на Порталу јавних набавки, под бројем 70-1-2-39-3-68/21 од 16.11.2021. године. 
Уговорном органу је дана, 29.11.2021.године достављена жалба кандидата Институт за 
грађевинарство „IG“ д.о.о. Бања Лука на Тендерску документацију број 02-360-43/21 од 
16.11.2021.године. 
Поступајући по жалби уговорни орган је утврдио да је жалба благовремена, допуштена и 
изјављена од стране овлашћеног лица  али да је неоснована, те је у складу са чланом 100. 
став 5. Закона о јавним набавкама, жалбу прослиједио Канцеларији за разматрање жалби 
БиХ, филијала Бања Лука. 
Дана 03.12.2021.године Уговорни орган је донио Одлуку о обустављању поступка јавне 
набавке. 
Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби број: ЈН2-02-07-1-3378-7/21 од 
16.12.2021.године усвојена је жалба кандидата Институт за грађевинарство „IG“ д.о.о. 
Бања Лука као основана, поништена је у цијелости тендерска документација у отвореном 
поступку јавне набавке и предмет је враћен на поновни поступак. 
Из свега наведеног, јасно је да тендерска документација није састављена у складу са 
Законом о јавним набавкама и чланом 53. Закона о Јавним набавкам БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14) и Упутством за припрему тендерске документације („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14 и 20/15). 
  
Имајући у виду напред наведено, а у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, донешена 
је одлука.   
 

                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК             
ДОСТАВЉЕНО:              

1. Веб страница Града Зворника,                                                        Зоран Стевановић 
2. Службени гласник града Зворник, 
3. Архива. 
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