
 
 
 
 
 
 
              

Ул.Трг Милоша Обилића бр.8   75 420 Братунац,  тел.+387(56)41-01-76; факс:+387(56)42-03-72 
e-mail:bratopst@teol.net ;  www.opstinabratunac.com 

 
 
Број:02-020-204/22 
Братунац, 09.06.2022.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), члана 57. став 2. тачка a) 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.Гласник  
општине Братунац“ бр.10/2017), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 02-020-204/22 од 
08.06.2022. године, у поступку јавне набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и 
намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања 
пријема, манифестација и сл.“, Начелник општине  доноси: 

 
 

ОДЛУКУ 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Члан 1. 

 
           Поништава се поступак јавне набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и 
намирница за бифе Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања 
пријема, манифестација и сл.“ 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 роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе 
Општинске управе Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и 
сл.“ покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-020-204/22 од 26.05.2022. 
године. 

Јавна набавка је проведена у поступку конкурентског захтјева за достављање  понуда. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 17.000,00 КМ. 
Обавјештење о набавци број: 133-7-1-42-3-32/22 и тендерска документација објављени су на 

Порталу јавних набавки дана 26.05.2022. године у 12 часова и 56 минута. Истовремено са слањем на 
објаву обавјештења о набавци позив за учешће у овом поступку упућен је  понуђачима „Тропик“ 
Братунац, ТР „Роле“ Братунац и „З маркет“ Братунац. 

 
 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
ОПШТИНА  БРАТУНАЦ 

- НАЧЕЛНИК - 
                                                  

REPUBLIC OF SRPSKA 
MUNICIPALITY OF BRATUNAC - 

THE MAYOR-  MUNICIPAL- 
                                                                                              



 
 
Комисија за јавну набавку, именована  Рјешењем Начелника општине број:02-020-204/22 од 

26.05.2022. год., на састанку одржаном дана 08.06.2022.год. констатовала је да за поступак јавне 
набавке роба „Набавка и испорука средстава за хигијену и намирница за бифе Општинске управе 
Братунац и набавка намирница за потребе организовања пријема, манифестација и сл.“  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 
члана 57. став 2. тачка а) Правилника о поступцима јавне набавке роба, радова и услуга у Општинској 
управи Братунац, одлучено је као у члану 1 ове Одлуке. 

 
 
                             

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
              _________________________  

  Срђан Ранкић,дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


