
-
ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ -

КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА НАБАВКА ХРАНЕ И
ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 2016.ГОДИНУ, ЛОТ - 2

На основу члана 69. став (2) тачка а), члана 70. ст. 1, 4. и 6. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 38.Правилника о јавним набавкама ЈУ Дјечији
вртић „Миља Ђукановић“ М. Град број 76/15, а на препоруку Комисије за јавну набавку
број: 585/15 од 18.12.2015.године, у поступку јавне набавке Хране и прехрамбених
производа по лотовима за 2016.годину директор је донио

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке

Члан 1.

Поништава се поступак јавне набавке меса и месних производа за 2016.годину из разлога
што ни једна понуда није достављена а у складу са чланом 69. став (2) тачка а).

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује секретар.

Члан 3.

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.mrkonjic-grad.rs.ba, сходно члану 70. став (6)
Закона о јавним набавкама.

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.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број: 892/15 од 29.12.2015.године.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 5.018,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 394-7-1-4/15 послато је на објаву дана 30.12.2015.
године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 30.12.2015.године.



Захтјев за доставу понуда је прослијеђен сљедећим понуђачима (истовремено са
слањем обавјештења о набавци на Портал јавних набавки):
- Понуђачу: „ТРОПИК“доо
- Понуђачу: „МЕСНИЦА КОД МАЛИЋА“ ЗТР
- Понуђачу: „МГ-МИКИ“ ДОО

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 892-1/15 од 29.12.2015.године.

Комисија за јавну набавку доставила је дана 11.01.2016.године извјештај о раду број: 05/16
од 11.01.2016. године и Препоруку о поништењу поступка јавне набавке у поступку јавне
набавке меса и месних производа.

У поступку по извјештају о раду је утврђено да се Комисија за јавну набавку састала
благовремено и констатовала да се по конкурентском позиву није одазвао нити један
понуђач.

Надаље, у поступку оцјене проведеног поступка, директор није нашао разлоге,
неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање
Препоруке Комисије за набавку.

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (2) тачка а Закона о јавним
набавкама, те члана 38.Правилника о јавним набавкама, 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.

М. П. ДИРЕКТОР

____________________
Доставити:
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