BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Broj: 02/1-05-1939-12/22
Ljubuški, 17. kolovoza 2022. godine
Na temelju članka 69. stavak (2) točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim
procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (''Službeni
glasnik Općine/Grada Ljubuški'', broj: 3/17, i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu
nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-1939-1/22 od 20. srpnja 2022. godine, u
postupku javne nabave ''Radovi na saanciji Gradskog parka u MZ Ljubuški'', objavljenog dana
21. srpnja 2022. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-3-34-3-22/22,
Gradonačelnik je d o n i o
ODLUKU
o poništenju postupka javne nabave
Članak 1.
Poništava se postupak javne nabave ''Radovi na saanciji Gradskog parka u MZ
Ljubuški'', sukladno članku 69. stavak (2) točka a) Zakona o javnim nabavama iz razloga što
nije dostavljena nijedna ponuda.
Članak 2.
Za realiziranje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za opće poslove i javne
nabave.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.ljubuski.ba sukladno članku 70. stavak
6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e
Postupak javne nabave ''Radovi na sanciji Gradskog parka u MZ Ljubuški'' pokrenut je
Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02/1-05-1939/22 od 20. srpnja 2022.
godine.
Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Rješenjem broj: 02/1-05-1939-1/22 od 20.
srpnja 2022. godine.
Obavijest o javnoj nabavi objavljena je dana 21. srpnja 2022. godine na Portalu javnih
nabava.
Dana 10. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati izvršeno je javno otvaranje ponuda.
Na postupku javnog otvaranja ponuda, utvrđeno je kako je pristiglo:

-

Nula (0) ponuda blagovremeno
Nula (0) ponuda neblagovremeno

Povjerenstvo se sastalo dana 16. kolovoza u 12:00 sati te utvrdilo da nije dostavljena
nijedna ponuda.
S tim u vezi, stekli su se uvjeti iz članka 69. stavak (2) točka a) Zakona o javnim
nabavama, odnosno Ugovorno tijelo je obvezno poništiti postupak javne nabave.
Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave daje preporuku Gradonačelniku da
na temelju članka 69. stavak (2) točka a) Zakona o javnim nabavama, donese Odluku o
poništenju postupka javne nabave iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom
krajnjem roku.
Temeljem prednjeg, prihvaćena je Preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je
odlučeno kao u izreci ove Odluke.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet (5) dana od dana
prijema ove Odluke.
Žalba se ulaže Gradu Ljubuškom u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na
protokol Gradske uprave ili preporučeno putem pošte u skladu sa člankom 99. Zakona o
javnim nabavama.
GRADONAČELNIK
Vedran Markotić
______________________
Dostaviti:
- Povjerenstvo za javnu nabavu,
- Web stranica Grada Ljubuškog,
- a/a.

