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Пале, 20.09.2016. године
На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр: 39/14), чланова 43.
Правилника јавним набавкама роба, услуга и радова број: 02-404/1 од 08.01.2015. год., приједлога
Комисије и члана 77. Статута општине Пале („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 16/14)
Начелник општине Пале, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништавању тендера за поступак јавне набавке: „Изградње и санације канализационе мреже
на подручју општине Пале“, за Лотове:
ЛОТ 1- Санација излива канализације у насељу Душаново,
ЛОТ 2 – Изградња секундарне фекалне канализације у насењу БареСтаница Пале,
ЛОТ 3 – Изградња фекалне канализације на локалитету Јахорине.
Члан 1.
На основу члана: 69. став 2. тачке: а) и д) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“
бр:39/14, поништава се поступак јавне набавке за предмет изградње и санације канализационе
мреже на подручју општине Пале за Лот 1- Санација излива канализације у насељу Душаново,
Лот 2- Изградња секундарне фекалне канализације у насењу Баре- Станица Пале и Лот 3

Изградња фекалне канализације на локалитету Јахорине.
Члан 2.
Комисија је на затвореном састанку у предвиђено вријеме 19.09.2016. године констатовала да:

1. Је запримљена понуда предузећа „Станишић“ д.о.о. Пале, за учешће на тендеру:
„Изградње и санације канализационе мреже на подручју општине Пале“ у 11:30h дана
19.09.2016. године. Крајњи рок запримања понуда по горе наведеном тендеру је било
11:00h, 19.09.2016, како је било наведено у „Обавјештењу о набвци“, Агенције за
јавне набавке БиХ бр.:1390-1-3-33-3-22/16, које је објављено у Службеном гласнику
БиХ бр.65, објављеног дана 02.09.2016. године. На основу члана 63., става 1. Закона о
јавним набавкама, предузећу„Станишић“ д.о.о. Пале је враћена неотворена коверта.
2. Понуда предузећа „Велике Шуме“ д.о.о. Пале за тендер: „Изградња и санација
канализационе мреже на подручју Општине Пале“ за Лот 1, није потпуна и не испуњава
доле наведене захтјеве из тендерске документације:

- Доказ да у сталном радном односу има најмање једног дипломираног инжењера
грађевинарства са лиценцом за извођење радова (са списком запослених радника који
издаје пореска управа);
- Лиценцу понуђача за извођење радова хидроградње за које одобрење за грађење
издаје општински орган управе;
По члану 68., став 4., тачка и) понуда предузећа „Велике шуме“ д.о.о. Пале за Лот 1 у
тендеру: „Изградња и санација канализационе мреже на подручју Општине Пале“ се
одбацује.
3. За Лот-ове: 2 и 3 није достављена ни једна прихватљива понуда у одређеном крајњем року.
Сходно члану 69. став 2. тачке: а) за Лот-ове 2 и 3 и д) за Лот 1 поступак се поништава.
Цијенећи наведено Начелник општине доноси Одлуку као у диспозитиву.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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.
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