
 
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: 02-020-79/16 

Датум: 26.02.2016.год. 

 

 

На основу члана члана 69. став 2. тачка д) и члана 70. став. 1, 4. и 6.  Закона о  јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 57. став 2. тачка д) 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. 50 Статута општине Братунац-пречишћен 

текст (Сл.Билтен општине Братунац бр.04/2005), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 02-

020-79/16 од 25.02.2016. године, у поступку јавне набавке услуга „Одржавање и санација  јавне 

расвјете на подручју општине Братунац “, Начелник општине  доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Члан 1. 

 

           Поништава се поступак јавне набавке услуга „Одржавање и санација  јавне расвјете на 

подручју општине Братунац “ из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука објавиће се на веб-страници општине Братунац www.opstinabratunac.com 

истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама.   

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који  су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. Закона о јавним набавкама.   

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

Поступак јавне набавке услуга „Одржавање и санација  јавне расвјете на подручју општине 

Братунац“ покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-020-79/16 од 11.02.2016. 

године. 

Јавна набавка је проведена у поступку конкурентског захтјева за достављање  понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 21.367,52 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 133-7-1-2-5-3-6/16 и тендерска документација објављени су на 

Порталу јавних набавки дана 12.02.2016. године. Истовремено са слањем на објаву обавјештења о 

набавци позив за учешће у овом поступку упућен је  понуђачима ЗР „Дан“ из Братунца, ДОО 

„Прогрес“ Братунац и ДОО „Електро свјетлост“ Сребреница.  

 

 



 

Комисија за јавну набавку, именована  Рјешењем Начелника општине број:02-020-17/16 од 

13.01.2016. год., на састанку одржаном дана 25.02.2016.год. извршила је оцјену понуда о чему је 

сачинила записник у којем је утврђено сљедеће:  

� да су након објаве обавјештења о набавци у систему Е-набавке тендерску документацију 

преузели понуђачи „BBS Europe“, „Brend Co“, „Golden hands“, ДОО „Luminos“, ДОО 

„Технометал“ Власеница, ДОО „Петровић“, ДОО „КОРОНА“ Власеница и ЗР „ДАН“ 

Братунац,  

� да су до крајњег рока за пријем понуда примљене двије  (2) понуде: понуде понуђача ДОО 

„КОРОНА“ из Власенице  и  ЗР  „ДАН“ из Братунца. 

� да су понуде  благовремено запримљене, 

� да није било  неблаговремено запримљених  понуда, 

� да понуђачи ЗР „ДАН“ из Братунца није испунио услове за квалификацију и да је понуда овог 

понуђача оцијењена као неприхватљива за ову јавну набавку, јер понуђач није доставио 

документацију у складу са одредбама тендерске документације. У понуди је достављена 

неовјерена изјава о испуњавању услова из члана 45 Закона о јавним набавкама, неовјерена 

изјава о испуњавању услова из члана 52.став 2 Закона о јавним набавкама, неовјерена копија 

рјешења о регистрацији. У понуди недостаје обична копија документа уз изјаву из члана 47 

Закона о јавним набавкама (извод из пословног биланса (позитиван) за последњу финансијску 

годину), недостаје списак извршених уговора у складу са чл.48. став 2 Закона о јавним 

набавкама,  изјава понуђача о техничкој опремљености и оспособљености , као и списак 

запослених радника.  

� да понуђач ДОО „КОРОНА“ из Власенице није испунио услове за квалификацију и да је 

понуда овог понуђача оцијењена као неприхватљива за ову јавну набавку, јер понуђач не 

испуњава услове у погледу успјешног искуства у реализацији најмање једног уговора о 

пружању услуга које су предмет ове набавке у последње три године  у вриједности истој или 

већој од процјењене вриједности ове набавке. (21.367,52 КМ). Понуђач је у својој понуди 

доставио доказе о успјешном искуству на основу којих је утврђено да ниједан реализовани 

уговор, у последње три године, нема вриједност исту или већу од процјењене вриједности ове 

набавке, 

� да је Комисија дала препоруку Начелнику општине да се поступак јавне нбавке поништи јер 

ниједна од примљених понуда није прихватљива. 

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. 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену понуда у складу са критеријумима 

из тендерске документације, на основу чега је несумњиво утврђено да ниједна од  примљених понуда 

није прихватљива, чиме су се стекли законски услови за поништење поступка јавне набавке. 

 На основу свега наведеног, а примјеном члана 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама 

и члана 57. став 2. тачка д) Правилника о поступцима јавне набавке роба, радова и услуга у 

Општинској управи Братунац, одлучено је као у члану 1 ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

ове одлуке. Жалба се изјављује уговорном органу, у писаној форми, у најмање три примјерка.  

 

                             

   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          _______________________________ 

                            Недељко Млађеновић,дипл.инж.маш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


