
  

 

  
 

Број: 02-370/353-1 

Пале, 18.07.2016. године 

  

 

            На основу члана 69. став 2. тачка е) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник 

БиХ“ бр: 39/14), и члана 77. 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 јавне набавке  

                                                        

                     

I 

 

           Овом одлуком се поништава поступак јавне набавке за извођење радова на 

изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале, покренут Oдлуком о покретању 

отвореног поступка јавне набавке бр: 02-370/353 од 21.06.2016. године, објављеном на 

Порталу јавних набавки 21.06.2016. године, број обавјештења: 1390-1-3-26-3-12/16 и 

Службеном гласнику БиХ број 47 од 24.06.2016. године. 

 

 

II 

Поступак се поништава јер су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од 

осигураних средстава за предметну набавку. 

 У предвиђено вријеме 15.07.2016. год до 11 часова благовремено су пристигле понуде од 5 

(пет) понуђача: „ИЛИЏАПУТЕВИ“ доо Источна Илиџа, ГП „ПУТ“ ад Источно Сарајево, 

„MAJNEX“ доо Пале, „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ ад Соколац и „СТАНИШИЋ“ доо Пале. 

Отварању понуда, 15.07.2016. године у 12 часова, присуствовали су представници два 

понуђача „MAJNEX“ доо Пале и „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ ад Соколац. Приступило се читању 

понуђене цијене која је тендерском документацијом наведена као једини критериј за оцјену 

најповољније понуде – најнижа цијена.  

 Комисија је на затвореном састанку 18.07.2016. год. констатовала да све понуде 

испуњавају све формално правне услове из тендерске документације, али да су цијене свих 

прихватљивих понуда знатно веће од осигураних средстава за предметну набавку, те је 

предложила начелнику да поништи поступак јавне набавке.  

 

  

 

III 

            Ова одлука ступа  на снагу даном доношења.      

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А  
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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 10 (десет) 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).  

              

       

                   

                                                                                                                                                       

                                                                                                                              НАЧЕЛНИК 

 

                                                                                       Миодраг Ковачевић  


