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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: 02-360-39-1/22 
Датум: 01.12.2022. године 

 
На основу члана 110. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14 и 
59/22), члана 82 став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 97/16, 36/19 
и 61/21), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града 
Зворник“, број 5/17), Замјеник градоначелника  д о н о с и 
 
 
 

ОДЛУКУ  
О ОБУСТАВЉАЊУ  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
I 

Обуставља се поступак јавне набавке у предмету: „Набавка, уградња и одржавање 
свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Зворника“, покренут путем 
отвореног поступка, број Обавјештења: 70-1-2-37-3-72/22  од 04.11.2022. године, на основу 
изјављене жалбе, од стране кандидата „Via Vita“ д.о.о. Бијељина путем овлаштеног  
заступника, адвоката Зорана Перића из Бијељине, која је код уговорног органа запримљена 
дана, 01.12.2022.године. 
 

II 
Поступак јавне набавке се обуставља до доношења одлуке по жалби од стране Канцеларије за 
разматрање жалби БиХ, филијала Бања Лука. 
 
У складу са одлуком из претходног става, Уговорни орган ће о наставку поступка јавне набавке 
обавјестити све учеснике у поступку. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Дана 04.11.2022. године под бројем 02-360-39/22 - Град Зворник, покренуо је отворени поступак 
јавне набавке: „Набавка, уградња и одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на 
подручју града Зворника“, објављеном на Порталу јавних набавки, под бројем 70-1-2-37-3-
72/22  од 04.11.2022. године. 
 
Уговорним органу је дана, 01.12.2022.године достављена жалба кандидата „Via Vita“ д.о.о. 
Бијељина на Тендерску документацију за јавну набавку: „Набавка, уградња и одржавање 
свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Зворника“, број: 02-360-39/22 од 
04.11.2022.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. 
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Из наведених разлога, примјеном члана 110. Закона о јавним набавкама, одлучено је као у 
диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове одлуке није дозвољена жалба. 
 
 
Доставити:                                                                                         
 
1. Свим кандидатима који су преузели ТД, 
2. У спис. 
 
 
 
                                                                                                             ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
                                                                                                              _________________________ 

                                                                                                                   Бојан Ивановић 
 

  


	_________________________
	Бојан Ивановић

