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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: 02-360-8-1/22 
Датум: 25.05.2022. године 

 
На основу одредби Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
члана 82 став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), a у складу 
Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби број ЈN2-02-07-1-856-13/22 од 19.05.2022.године 
и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, 
број 5/17), градоначелник  д о н о с и 
 

ОДЛУКУ  
О НАСТАВКУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Уговорни орган наставља поступак јавне набавке у предмету: „Израда студије стања животне 
средине за депонију Тилић Ада“, покренут путем отвореног поступка, број Обавјештења: 70-
1-2-8-3-19/22 од 17.02.2022. године. 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб страници града Зворник. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Дана 17.02.2022. године под бројем 02-360-8/22 - Град Зворник, покренуо је отворени поступак 
јавне набавке: „Израда студије стања животне средине за депонију Тилић Ада“, 
објављеном на Порталу јавних набавки, под бројем 70-1-2-8-3-19/22 од 17.02.2022. године. 
 
За предметну набавку су пристигле три понуде, од којих су двије биле уредне, а једну је 
комисија одбацила као неуредну. 
 
Након отварања понуда, Одлуком о избору најповољнијег понуђача за израду студије стања 
животне средине за депонију Тилић Ада, број 02-360-8/22 од 14.03.2022.године прихваћена је 
препорука Комисије за провођење јавне набавке именоване Рјешењем број: 02-360-8/22 од 
09.03.2022.године, и за најповољнијег понуђача изабран је понуђач Институт за грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о Бања Лука са најниже понуђеном цијеном у износу од 64.599,90 КМ без ПДВ-а. 
 
Против наведене Одлуке жалбу је изјавило овлаштено лице в.д директора - Предраг Илић, 
представник групе понуђача ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања 
Лука, „Институт за воде“ д.о.о Бијељина и „Ибис-Инжењеринг“ д.о.о Бања Лука, учесник у 
отвореном поступку - „Израда студије стања животне средине за депонију Тилић Ада“.  
 
Поступајући по жалби, уговорни орган је утврдио да је жалба благовремена, допуштена и 
изјављена од 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 на даље поступање. 
 
Закључком Канцеларије за разматрање жалби број ЈN2-02-07-1-865-13/22 од 19.05.2022.године, 
жалба групе понуђача ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука, 
„Институт за воде“ д.о.о Бијељина и „Ибис-Инжењеринг“ д.о.о Бања Лука је одбачена због 
недостатка активне легитимације. 
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Из наведених разлога, поступајући по Закључку Канцеларије за разматрање жалби број ЈN2-02-
07-1-865-13/22 од 19.05.2022.године, одлучено је као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 
Против ове одлуке није дозвољена жалба. 
 
 
Доставити:  
1. Веб страница града Зворник,                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 
2. У спис 
                                                                                                        __________________ 
                                                                                                          Зоран Стевановић 
             


