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Број: УП - 134/20 
Датум:27.02.2020. године 
 

 
На основу члана 69. став (2) тачка д), члана 70. ст. 1, 4. и 6. Закона о јавним набавкама, 
члана 85. став 1. Правилника о јавним набавкама, на Препоруку Комисије за јавну набавку, 
број: 07-468-10/20 од 17.03.2020. године, у поступку јавне набавке роба – Попуна ватрогасне 
опреме (Лот-1),  Управа Предузећа доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
о поништењу поступка јавне набавке 

 
Члан 1. 

 
Поништава се поступак јавне набавке роба – Попуна ватрогасне опреме (Лот-1),               

из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива (члан 69. став (2) тачка д) 
Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник БиХ”, број 39/14)). 

 
Члан 2. 

 
За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Комерцијална и Правна служба 

Зависног предузећа. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука објавиће се на веб-страници: www.henavrbasu.com, истовремено са 
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 
70. став 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 
 

Члан 4. 
 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 
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Образложење 
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:                 
УП-677/19 од 11.12.2019. године. 
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског поступка.  
Процијењена вриједност набавке за Лот-1 је 2.500,00 КМ, а за Лот-2 је 1.000,00 КМ без   
ПДВ-а. 
Обавјештење о набавци број: 215-7-1-28-3-21/20  од  03.03.2020. године. 
 
Писмени захтјев за преузимање тендерске докуметације са Портала јавних набавки, упућен 
је следећим понуђачима: 
 

1. СЗР„Design“  Челинац;  
2. „ТРИ БЕСТ” д.о.о. Бања Лука 
3. „Im fire security“ д.о.о. Бања Лука 

 
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-468-3/20 од 16.03.2020. године. 
 
Комисија за јавну набавку је предочила Управи Предузећа Записник о оцјени понуда                
бр. 07-468-9/20 од 17.03.2020. године и Препоруку о избору најповољнијег понуђача                    
бр. 07-468-10/20 од 17.03.2020. године за набавку роба – Попуна ватрогасне опреме. 
 
У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге, 
неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавну набавку. 

 
У поступку је утврђено да је Комисија за јавну набавку у свему правилно поступила те да је 
препорука о поништењу поступка набавке дата у складу са Законом, подзаконским и 
интерним актима и тендерским документом.  

 
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да понуђач „Im fire security“ 
д.о.о. Бања Лука који је доставио понуду за Лот-1, не испуањва услове који су тражени 
тендерском документацијом, односно наведени понуђач није преузео тендерску 
документацију са Портала јавних набавки, чиме су се стекли законски услови за поништење 
поступка јавне набавке за наведени лот. 
 
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (2) тачка 4) Закона о јавним набавкама 
(Сл.гласник БиХ БР.39/14), одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од 
дана пријема  ове одлуке. 

 
 
 

                                                                                                            УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА 
                В.Д. ДИРЕКТОР 
                                                                
                                                                                        ____________________________ 
                                                            мр Горан Милановић 
                                    

Достављено:   
- Понуђачу,  
- Директору Предузећа, 
- Комерцијалној служби, 
- Архиви а/а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


