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             На основу члана 69. став (2) тачка  е) и става 3., 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: 07-3197-11/19 од 25.10.2019. године, у поступку јавне набавке радова - 
Кречење зидова у ходнику и канцеларијама Управне зграде,  Управа Предузећа доноси:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ОДЛУКУ 
о поништењу поступка јавне набавке 

 
Члан 1. 

 
Поништава се поступак јавне набавке радова – Кречење зидова у ходнику и канцеларијама 
Управне зграде из разлога што ЗП „Хидроелекране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град није у 
могућности да испоштују обавезу плаћања по извршеним радовима због неповољне 
финансијске ситуације. 

 
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: НО-30/19 од 17.07.2019. године. 
Јавна набавка је спроведена путем поступка набавке на који се примјењују чланови 
17.,18.,87., став2.,88 и 89. ЗЈН БиХ 39/14. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а 8.500,00 КМ без ПДВ-а. 
Тендерска документација је објављена на Порталу јавне набавке. 
 
Тендерска документација је  упућен је следећим понуђачима: 

1. „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град;  
2. „ЗИДАРТ“ д.о.о. Мркоњић Град; 
3. „Занатска радња Шарац“Драган Шарац с.п. Мркоњић Град. 

 
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем  број: 01-3197-2/19 од 21.10.2019. године. 
 
Комисија за јавну набавку  је предочила Управи Предузећа Записник о оцјени понуда                
бр.07-3197-10/19 од 25.10.2019. године и Препоруку за избор најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке бр. 07-3197-11/19 од 25.10.2019. године за набавку                                
радова – Кречење зидова у ходнику и канцеларијама. 
 
 
У поступку по записнику о оцјени понуда је утврђено да је Комисија за набавке  
благовремено и правилно извршила отварање понудe и оцјену приспјелих понуда, о чему је 
сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:  
 
 - да је укупан број пристиглих понуда 2,  
- да су благовремено запримљене 2 понуде, 
- да нема неблаговремено запримљених понуда, 
- да су понуде понуђача: „COLOREX“ д.о.о. Мостар и „Зидарт“ д.о.о. Мркоњић Геад 
прихватљиве, (испуњавају услове који су тражени ТД, и да нема неприхватљивих понуда). 
 
Наиме, у поступку предметне набавке дошло је до оклности које су изван контроле Уговорног 
органа, а тичу се проблема у пословању Мјешовитог холдинга „ЕРС“ м.п. а.д. Требиње, 
односно стања текуће неликвидности. Тако да би ово предузеће заснивањем уговорне 
обавезе по наведеном поступку јавне набавке дошло у ситуацију да не може извршити 
исплату уговорене цијене. 
Уговорни орган је благовремено покренуо поступак набавке и предузимао радње у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама, али објективне околности које су изван контроле 
уговорног органа нису могле бити предвидиве, исту није могуће провести због стања 
отежаног пословања.  
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Управа Предузећа, узимајући у обзир чињеницу да је при истеку календарска година, ће у 
најкраћем року покренути поступак набавке по отклањању тешкоћа у пословању или у 
наредној 2020. години.  
 
 
 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (2) тачка е) и става 3. Закона о 
јавним набавкама (Сл.гласник БиХ БР.39/14, одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 
 
 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

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

 
 
 

                                                                                                           
                     в.д. Директор 
                                                                
                                                                                        ____________________________ 
                                                            Мр Горан Милановић 
                                    

Достављено:   

- Понуђачима,  

- Управи Предузећа, 

- Комерцијалној служби, 

- Правној служби и 

- Архиви а/а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


