
  

          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 БИЗ-03-п1/20 

 

I 

Отказује се поступак јавне набавке услуга која се односи на: УСЛУГЕ РЕДОВНОГ  И 

ВАНРЕДНОГ  ОДРЖАВАЊА   ВАНБРОДСКИХ  МОТОРА И ОПРЕМА  ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ. 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 дописом Одјељења за борачко-

инвалидску и цивилну заштиту број: 02/7-81-1-450/20 од 19.10.2020.године. Овом Одлуком се 

ставља ван снаге Одлука о поновном приступању поступка број:02-404-180/20 од 

25.09.2020.године. 

 

II 

 

Поступак јавне набавке услуга: УСЛУГЕ РЕДОВНОГ  И ВАНРЕДНОГ  

ОДРЖАВАЊА   ВАНБРОДСКИХ  МОТОРА И ОПРЕМА  ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ;  

шифра: БИЗ-03-п1/20 покренут је Налогом број: 02/7-560-1-519/20 од 21.09.2020.године 

Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту. Дана 19.10.2020. године ресорно 

одјељење које је и покренуло предметну јавну набавку доставило је допис којим тражи 

отказивање поступка јавне набавке услуга: УСЛУГЕ РЕДОВНОГ  И ВАНРЕДНОГ  

ОДРЖАВАЊА   ВАНБРОДСКИХ  МОТОРА И ОПРЕМА  ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ. 

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" 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 

 

 

Број:02-404-180/20 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бијељина  

Датум: Мићо Мићић 

 

 


