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Сребреница,16.08.2019.године
Број: 01-014-424-6-1/19

На основу члана 69. став 2. тачка а), члана 70. став 1,4, и 6. Закона о јавним набавкама ( ”Службени
гласник БиХ”, бр:39/14), а на препоруку Комисије за јавну набавку, именоване Рјешењем начелника
општине број: 01-014-107-2/19 од 21.05.2019. године, у поступку јавне набавке путем отвореног
поступка „Набавка и испорука огрева за поребе општинске управе Сребреница“ и то Лот 1
Набавка и испорука 20 тона угља, Начелник општине Сребреница, д о н о с и :

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке

Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке роба и то „Набавка и испорука огрева за поребе општинске
управе Сребреница“ и то Лот 1 Набавка и испорука 20 тона угља из разлога што није достављена
ниједна понуда у одређеном крајњем року -члан 69. став 2. тачка а).
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове општинске управе општине Сребреница.
Члан 3.
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници општине Сребреница www.srebrenica.gov.ba.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-014-424/19
од 20.07.2019. године.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процјењена вриједност јавне набавке без укљученог пореза на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) Лот 1 Набавка и испорука 20 тона угља износи :
4.780,00 КМ
(словима: четирихиљадеседамстотинаосамдесетконвертибилнихмарака)
Обавјест о набавци број: 406-7-1-12-3-14/19 послата је на објаву дана 18.07.2019. године, а
објављена је на Порталу Агенције за јавне набавке истога дана.
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Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузели су сљедећи понуђачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АМПЛИТУДА Д.О.О ПОДГОРИЦА
ЕКАПИЈА Д.О.О.
ББС ЕУРОПЕ
ТР ЕУРОМИХ МИЛОШ МИХАЈЛОВИЋ СП БРАТУНАЦ
БГТ Д.О.О. ТОМИСЛАВГРАД
ХИФАПЕТРОЛ Д.О.О САРАЈЕВО
ПАВГОРД Д.О.О ФОЧА

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 01-014-424–1/19 од 17.07.2019. године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 05.08.2019.године Начелнику општине Сребреница
Записник са отварања понуда, те Препоруку о поништењу поступка јавне набавке у поступку јавне
набавке путем отвореног поступка : Набавка и испорука огрева за поребе општинске управе
Сребреница“ и то за Лот 1 Набавка и испорука 20 тона угља.
У поступку по извјештају о раду, утврђено је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно
извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у
којима је утврђено слиједеће:
- да је укупан број пристиглих понуда: 0 (нула)
- да су благовремено запримљена 0 (нула) понуда
- да су неблаговремено запримљене 0 ( нула) понуде
- да су 0 понуде понуђача прихватљиве
- да је 0 понуда понуђача неприхватљива
- да је 0 понуда понуђача прихватљива.
У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник општине није нашао разлоге, неправилности нити
пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну
набавку.
У поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је препорука о поништењу
поступка набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним
актима и тендерском документацијом.
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено није достављена ниједна понуда у
одређеном крајњем року, чиме су се стекли законски услови за поништење поступка јавне набавке.
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама, одлучено је
као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба. Жалба се може изјавити најкасније у року од 10 (десет)
дана од дана пријема ове Одлуке и иста се изјављује Начелнику општине као уговорном органу, у
писаној форми и мора бити урађена у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).
Жалба се може уложити директно на протокол Општине Сребреница или препорученом пошиљком.
Достављено:
1. оф
2. а/а
3. wеб страница
Начелник општине

___________
Младен Грујичић
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