Република Српска
Општина Ново Горажде
Начелник

Republic of Srpska
Municipality of Novo Goražde
Мayor

Број: 02/1-404-20-3/18
Датум: 20.11.2018.године
На основу члана 69. став 2. тачка d) и е), члана 25., члана 70. ставови 1., 4. и 6. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), члана 8. став 2. тачка d)
Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( „Службени гласник БиХ“,
број: 103/14), члана V. алинеја 4), члана XVIII Правилника о успостављању и раду
Комисије за јавне набавке општине Ново Горажде ( „Службени гласник општине Ново
Горажде“, број: 16/15), члана XVI. Правилника о јавним набавкама општине Ново
Горажде ( „Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 16/15) а на Препоруку
Комисије за набавку , број: 02/1-404-20-2-4/18 од 19.10.2018. године, Начелник
општине Ново Горажде д о н о с и
ОДЛУКУ
О поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке „Изградња фискултурне сале у Подручном
одјељењу Основне школе „Вук Караџић“ у Новом Горажду“ из разлога што
примљена понуда није прихватљива и што је цијена понуде знатно већа од
обезбијеђених средстава за предметну набавку на основу члана 69. став 2. тачка д) и е)
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14).
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Комисија за јавну набавку за одабир
најповољнијег понуђача у Отвореном поступку за достављање понуда за јавну набавку
радова „Изградња фискултурне сале у Подручном одјељењу Основне школе „Вук
Караџић“ у Новом Горажду“
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити на интернет страници општине Ново Горажде
(www. novogorazde.rs.ba) истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали
у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама.
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.
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Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Посебном Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02/1-404-20/18 од 23.10.2018. године.
Јавна набавка је спроведена отвореним поступком.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 140.000,00КМ.
Обавјештење о набавци број: 265-1-3-17-3-6/18 је послато је на објављивање дана
25.10.2018.године а објављено је на Порталу јавних набавки дана 25.10.2018. године.
Сажетак Обавјештења онабавци објављен је у „Сл. гласнику БиХ, број: 77/18. од дана
02.11.2018.године.
Комисија за набавку именована је Рјешењем број: 02/1-404-20-2/18. дана
01.11.2018.године.
Комисија за јавну набавку је Начелнику општине Ново Горажде доставила Записник о
прегледу и оцјени понуда број: 02/1-404-20-2-3/18. од дана 19.11.2018.године,
Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02/1-404-20-2-4/18. од дана
19.11.2018.године и Извјештај о раду број: 02/1-404-20-2-5/18. од дана
20.11.2018.године, у поступку јавне набавке радова „Изградња фискултурне сале у
Подручном одјељењу Основне школе „Вук Караџић“ у Новом Горажду“
У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за набавку благовремено и
правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјеле понуде о чему је сачинила
одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је у предметном поступку примљена једна понуда,
- да је благовремено примљена једна понуда,
- да није било неблаговремено примљених понуда,
- да понуда понуђача „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко није прихватљиве из разлога што:
подкритеријуми за оцјењивање понуде, осим цијене, нису посебно исказани у понуди
(рок за извођење радова и гарантни рок за изведене радове) тако да Комисија није
могла извршити оцјењивање понуде. Осим тока понуђена цијена, као један од
критеријума је исказана у далеко већем износу од износа процијењене вриједности
јавне набавке.
Надаље, у поступку оцјене проведеног поступка Начелник општине Ново Горажде
није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били
основ за неприхватање Препоруке Комисије за набавку.
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У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука
о поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским актима, интерним актима и тендерским документом.
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2. тачка d) и е), b), члана 25., члана 70.
ставови 1.,4. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), члана 8.
став 2. тачка d) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( „Службени
гласник БиХ“, број: 103/14), члана V. алинеја 4), члана XVIII Правилника о
успостављању и раду Комисије за јавне набавке општине Ново Горажде ( „Службени
гласник општине Ново Горажде“, број: 16/15), члана XVI. Правилника о јавним
набавкама општине Ново Горажде ( „Службени гласник општине Ново Горажде“, број:
16/15) 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
пријема ове одлуке.
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем
уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошиљком на адресу:
Општина Ново Горажде, Ул. Божидара Горажданина бр. 64, 73110 Ново Горажде.
Жалба се подноси у најмање три примјерка.

Начелник
Мила Петковић
Достављено:
-

Комисији за јавне набавке x6,
Стручној служби СО-е,
У предмет,
а/а
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