
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 
-НАЧЕЛНИК- 

Ул.Светог Саве 260 Братунац, тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)41-03-37: e-mail:bratopst@teol.net   
www.opstinabratunac.com 

 
Број: 02-020-51/18 
Датум: 06.02.2018.год. 
 
 

На основу члана члана 69. став 1. тачка б) и члана 70. став. 1, 4. и 6.  Закона о  јавним 
набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 57. став 1. Тачка б) и члана 58. Став 1, 4 и 6 
Правилника о поступцима јавне набавке роба, радова и услуга у Општинској управи Братунац бр.02-
020-71/15 (Сл.Билтен општине Братунац бр.2/15) и чл. 67 Статута општине Братунац (Сл.Билтен 
општине Братунац бр.10/17), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 02-020-51/18 од 
05.02.2017. године, у поступку јавне набавке услуга „Израда главног пројекта за изградњу стамбеног 
објекта Ст+П+3“, Начелник општине  доноси: 

 
 

ОДЛУКУ 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Члан 1. 
 

           Поништава се поступак јавне набавке услуга  „Израда главног пројекта за изградњу стамбеног 
објекта Ст+П+3“, за који је дана 29.01.2018.год. објављено обавјештење о набавци  бр.133-7-2-10-3-
6/18, због неусклађености тендерске документације и обавјештење о набавци са подзаконским актом 
Правилником о условима и начину коришћења Е-аукције  („Сл.Гласник БиХ“ бр.66/16) . 
 

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 услугa „Израда главног пројекта за изградњу стамбеног објекта 

Ст+П+3 у пројекту ЦЕБ II –затварање колективних центара и алтернативних смјештаја пружањем 
јавних стамбених рјешења у општини Братунац“ покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-020-51/18 од 26.01.2017. године. 

За неведени поступак припремљена је тендерска документација бр.02-020-51/18, те дана 
29.01.2018.год. у 10 часова и 38 минута,  на Порталу јавних набавки објављено обавјештење о 
набавци бр.133-7-2-10-3-6/18. Крајњи рок за пријем понуда је 12.02.2018.год. до 11,00 часова. 

 
 



 
 
У складу са Одлуком о покретању поступка набавке 02-020-51/18 од 26.01.2017. године  

тендерском документацијом бр.02-020-51/18 од 29.01.2018.год. и обавјештењем о набавци бр.133-7-2-
10-3-6/18 предвиђено је да ће се поступак набавке завршити Е-аукцијом. 

Прије истека крајњег рока за пријем понуда Комисија за јавне набавке извршила је увид у у 
Правилник о условима и начину коришћења Е-аукције  („Сл.Гласник БиХ“ бр.66/16) и утврдила  да је 
чланом 2 став 3 наведеног Правилника дефинисано да Е-аукција није могућа уколико су предмет 
набавке уговори о услугама и уговори о радовима чији је предмет интелектуалан рад, као што је 
пројектовање радова, јер се такве понуде не могу рангирати примјеном метода електронског 
оцјењивања. 

С обзиром да Портал јавних набавки не дозвољава да се у тренутној фази поступка врше 
измјене у обавјештењу о набавци које се односе на е-аукцију, којим би се извршила исправка 
обавјештења, Комисија за јавне набавке дала је препоруку  да се поступак набавке услуга  „Израда 
главног пројекта за изградњу стамбеног објекта Ст+П+3“ бр.133-7-2-10-3-6/18 поништи, због 
неусклађености тендерске документације и обавјештење о набавци са подзаконским актом 
Правилником о условима и начину коришћења Е-аукције  („Сл.Гласник БиХ“ бр.66/16), што 
представља битне повреде Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник БиХ“, број 39/14). 
 Разматрајући препоруку Комисије за јавне набавке утврђено је да су разлози за поништење 
поступка набавке основани те је и одлучено као члану 1 ове Одлуке. 
  
 

                             
   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          _______________________________ 
                            Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


