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Број:02-020-22-7/23 
Братунац, 07.02.2023.год.  
 

На основу члана члана 69. став 2. тачка a) и члана 70. став. 1, 4. и 6.  Закона о  јавним 
набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 59/22) и чл. 67 Статута општине Братунац („Сл.Гласник  
општине Братунац“ бр.10/2017), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 02-020-22-7/23 од 
07.02.2023. године, у поступку јавне набавке услуга „Израда и поправка металних конструкција за 
потребе Општинске управе Братунац“, Замјеник начелника општине доноси: 

ОДЛУКУ 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Члан 1. 

 
           Поништава се поступак јавне набавке услуга „Израда и поправка металних конструкција за 
потребе Општинске управе Братунац“ бр.133-8-2-9-25-6/23 из разлога што није достављена ниједна 
понуда у одређеном крајњем року.   

Члан 2. 
 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници општине Братунац www.opstinabratunac.com 
истовремено са њеним доношењем.  

 
Члан 3. 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  
 

Поступак јавне набавке услуга „Израда и поправка металних конструкција за потребе 
Општинске управе Братунац“ покренут је на основу Плана јавних набавки општине Братунац за 
2023.год.  

Јавна набавка  проведена је у поступку директног споразума. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 6.000,00 КМ. 
Позив за доставу  приједлога цијена упућен је путем Портала јавних набавки једном понуђачу 

ДОО „ЕМПРО“ Братунац. Позив за доставу приједлога цијена бр.188-8-2-9-17-7/23 објављен је на 
Порталу јавних набавки дана 03.02.2023. у 14 часова и 26 минута. Крајњи рок за доставу приједлога 
цијена је био 07.02.2023.год до 13 часова. 

Комисија за јавну набавку, именована  Рјешењем Начелника општине број:02-020-4/23 од 
03.01.2023. год., на састанку одржаном дана 07.02.2023.год. констатовала је да за поступак набавке 
услуга „Израда и поправка металних конструкција за потребе Општинске управе Братунац“ није 
достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року, те дала Препоруку да се поступак ове набавке 
поништи.  

У поступку оцјене проведеног поступка нису нађени разлози неправилности и пропуста у 
раду Комисије који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку. 
 На основу свега наведеног, а примјеном члана 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама и 
одлучено је као у члану 1 ове Одлуке. 
                         
                                                                                                  ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

              _________________________  
                                                                                         Бранислав Тришић,дипл.правник 
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