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Број: УП - 393/18 
Датум:  05.07.2018. године 
 

 
 
 
На основу члана 69. став (1) тачка ф), члана 70. ст. 1, 4. и 6. Закона о јавним набавкама, 
члана 85. став 1. Правилника о јавним набавкама,  на основу Рјешења Канцеларије за 
разматрање жалби број ЈН2-02-07-1-282-6/18. од 31.05.2018. године, у поступку јавне 
набавке  робе – Aлкохолна и безалкохолна пића,  Управа Предузећа доноси: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ОДЛУКУ 
о поништењу поступка јавне набавке 

 
Члан 1. 

 
Поништава се поступак јавне набавке робе – Aлкохолна и безалкохолна пића из 

разлога што је Канцеларија за разматрање жалби усвојила жалбу понуђача "Дефтер" д.о.о. 
Сарајево и поништила тендерски документ у тачки 2. диспозитива рјешења. Поступак ће се 
поновити у складу са  Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 2. 

 
За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Комерцијална и Правна служба 

Зависног предузећа. 
 

Члан 3. 
 

Ова одлука објавиће се на веб-страници: www.henavrbasu.com, истовремено са 
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 
70. став 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 
Члан 4. 

 
         Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 
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Образложење 
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке               
број: УП-153/16 од 02.04.2018. године. 
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског поступка. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а 16.250,00 КМ без ПДВ-а. 
Тендерска документација је објављена на Порталу јавних набвки, бр. обавјештење о 
набавци 215-7-1-43-3-28/18 од 25.04.2018. године. 
 
Понуђач "Дефтер" д.о.о. Сарајево  је путем адвоката Аднана Нове поднио жалбу на 
тендерску документацију дана 27.04.2018. године а која је код уговорног органа запримљена 
30.04.2018. године, који је ускладу са законом обуставио поступак закључком                                 
број: 06-1371-2/18 и одбио жалбу као неосновану из разлога наведених у изјашњењу о 
наводима жалбе, број: 06-1371-3/18, након чега је педмет упућен Канцеларији за 
разматрање жалби. 
 
Канцеларија за разматрање жалби је својом рјешењем број број ЈН2-02-07-1-282-6/18 
усвојила жалбу понуђача и поништила тендерски документ. 
 
 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (1) тачка 2) Закона о јавним 
набавкама (Сл.гласник БиХ БР.39/14), 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 од ове одлуке. 
 

 
                                                                                                            УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА 

                      ДИРЕКТОР 
                                                                
                                                                                        ____________________________ 
                                                            Мр Недељко Кесић 
                                    

Достављено:   
- Понуђачима,  
- Директору Предузећа, 
- Комерцијалној служби, 
- Архиви а/а.  
  
 


