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Број:02-020-91/23 
Братунац, 28.02.2023.год.  
 

На основу члана 69. став 2. тачка a) и члана 70. став. 1, 4. и 6.  Закона о  јавним набавкама 
(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и чл. 67 Статута општине Братунац („Сл.Гласник  општине 
Братунац“ бр.10/2017), на препоруку Комисије за јавне набавке број: 02-020-91/23 од 27.02.2023. 
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.“, Замјеник начелника 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: 02-020-91/23 од 08.02.2023. 
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: 133-7-1-12-3-14/23 и тендерска документација објављени су на 

Порталу јавних набавки дана 14.02.2023. године у 13 часова и 09 минута а сажетак обавјештења о 
набавци објављен је  у Службеном Гласнику БиХ бр.11 дана 17.02.2023.год. 

Тендерску документацију у систему е-набавке преузели су понуђачи : ДОО 
„Млијекопродукт“ Козарска Дубица, ДОО „ЕКАПИЈА“, ДОО „Кула монт“ Зеница, ДОО „Kristal pro“ 
Сарајево, ДОО „Defter“ Сарајево, АД „Витинка“ Козлук и ТР „Ван комерц“ Братунац.  

 
 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
ОПШТИНА  БРАТУНАЦ 

- НАЧЕЛНИК - 
                                                  

REPUBLIC OF SRPSKA 
MUNICIPALITY OF BRATUNAC - 

THE MAYOR-  MUNICIPAL- 
                                                                                              



 
 Дана 20.02.2023.год. Уговорни орган је путем поште примио жалбу ДОО „Kula mont“ Зеница, 

које заступа Аднан Хоџић,  адвокат из Зенице, изјављену на Тендерску документацију бр.02-020-
91/23 од 14.02.2023.год. 
 У поступку одлучивања по жалби а у складу са чланом 100. Став (1) Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник БиХ“, број.39/14 и  59/22),  Уговорни орган је утврдио да је жалба  
допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, те да је жалба основана. Рјешењем бр.02-
020-91/23 од 21.02.2023.год. Уговорни орган је усвојио жалбу као основану, извршио  измјену 
Тендерске документације, односно  ускладио је са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и наставио поступак јавне набавке бр. 133-7-1-12-3-14/23 објавом  
измјене Тендерске документације на Порталу јавних набавки. Како измјена Тендерске документације 
није представљала суштинску промјену предмета набавке рок за доставу понуда дефинисан 
Тендерском документацијом бр.02-020-91/23  није промијењен.   

Крајњи рок за пријем понуда био је 27.02.2023.год. до 11,00 часова.   
Комисија за јавну набавку, именована  Рјешењем Замјеника начелника општине број:02-020-

91/23 од 08.02.2023. год., на састанку одржаном дана 27.02.2023.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, 
одлучено је као у члану 1 ове Одлуке. 

 
 
                             

     ЗАМЈЕНИК  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
              _________________________  

                                                                                         Бранислав Тришић,дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


