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На основу члана 69. став (2), тачка а, члана 70. став. (1), Закона о
јавним набавкама („ Сл. гласник БиХ “, број 39/14 ), у поступку јавне набавке
Завршни радови на објекту МЗ Црквина, Начелник општине је донио

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке Завршни радови на објекту МЗ Црквина, из
разлога што ни једна понуда није достављена на вријеме – члан 69. став (2) тачка а).
Члан 2.
Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Рибник, у складу са чланом 70.
став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број: 01-404-56/17 од 22.08.2017. године.
Јавна набавка је спроведена путем Конкурентског захтјева.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 26860,00 КМ.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број број: 01-404-57-1/17 од
29.08.2017. године.
Комисија за јавну набавку доставила је препоруку о поништењу поступка
јавне број: 01-404-57-2/17 од 30.08.2017. године.
Начелник општине није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду
који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за набавку.
У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука
о поништењу поступка набавке дата у складу са Законом, подзаконским актима и
тендерским документом.
Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да није пристигла
ни једна понуда у предвиђеном року, чиме су се стекли законски увјети за поништавање
поступка јавне набавке.
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (2) тачка а, Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, 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
дана пријема ове одлуке.
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