
Број: 02-400/78
Пале, 05.02.2015. године

            На основу члана 69. став 3. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр:
39/14), и члана 60. Статута општине Пале („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 
16/14) Начелник општине Пале,  д о н о с и

О Д Л У К У
о поништењу поступка додјеле уговора

                                                      
                    

I

           Овом одлуком се поништава поступак додјеле уговора за вршење услуга 
обезбјеђења за потребе Општине Пале у 2015. години, покренут одлуком бр: 02-400/78 од 
30.01.2015. године и објављеном на Порталу јавних набавки 30.01.2015. године, број 
обавјештења: 1390-7-2-9-3-4/15.

II
Поступак се поништава због доказивих разлога који су изван контроле уговорног 

органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.
Набавка се отказује из разлога наведених у члану 2. и 3. Закона о агенцијама за 

обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (Сл. гласник РС број 4/12 
од 18.01.2012. године у коме се наводи: 

Привредна друштва и детективске агенције које имају одобрење за обављање послова 
обезбјеђења лица и имовине, односно детективске ослове не смију обављати послове 
обезбјеђења лица и имовине, који су у надлежности Министарства и других републичких 
органа управе, те примјењивати оперативне методе и средства која на основу посебних 
прописа примјењује Министарство и други надлежни републички органи управе.

Привредним друштвима и детективским агенцијама које имају одобрење за обављање 
послова обезбјеђења лица и имовине забрањено је обављање тих послова за републичке 
органе управе и представничке, односно извршне органе општина и градова.

III
           Ова одлука ступа  на снагу даном доношења.     

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
ОПШТИНА ПАЛЕ
Н А Ч Е Л Н И К
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   ПРАВНА ПОУКА:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и 
који сматра да је уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну 
или више одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или правилника има 
право уложити жалбу на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
одлуке о избору  најповољнијег понуђача. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском  пошиљком. Жалба се подноси у довољном 
броју примјерака, а који не може бити мањи од 3 (три). 

Жалилац који пропусти изјавити жалбу према одредбама члана 101. став (5) ЗЈН БиХ 
губи право тражити испитивање законитости по истом основу, у каснијој фази поступка.
             
      
                  
                                                                                                                                                     
                                                                                                                             НАЧЕЛНИК

                                                                                        Миодраг  Ковачевић


