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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

НАЧЕЛНИК 

Краља Петра I број 7, тел/факс: 058/620 226 и 620 602, е-mail: nacvgd@teol.net 

 

Број: 02-404-22/16                                                                                                                                                  

Дана: 21.03.2016. године                                                              

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став (1), (3) и (6) Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова Општине Вишеград („Службени 

гласник Општине Вишеград“, број 14/14), те на основу записника о разлозима 

неприхватања препоруке Комисије за јавне набавке,  начелник општине д о н о с и  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

I 

 Поништава се поступак јавне набавке који се односи на израду пројектне 

документације за паркинг гаражу са спортским теренима на крову на локацији градске 

пијаце у Вишеграду, због доказивих разлога који су ван контроле уговорног органа, а који 

се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке, неопходно је  

поништити поступак јавне набавке, што је у складу са чланом 69. тачка ц. Закона о јавним 

набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ“, број 39/14). 

 Наиме, усљед елементарних непогода, тј. обилних падавина на подручју општине 

Вишеград, које су проузроковале веће материјалне штете, јавила се потреба за санацијом 

оштећених објеката и путева. Због недостатка средстава за санирање настале материјалне 

штете, неопходно је средства планирана за предметни пројекат преусмјерити за санацију 

штета. 

 Поступак је покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број               

02-404-22/16 од 24.02.2016. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда за који 

је објављено Обавјештење о набавци број 1133-7-2-11-3-8/16 на Порталу јавних набавки 

дана 24.02.2016. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је  35.000,00 КМ. 

Позиву за доставу понуда у датом року одазвали су се сљедећи понуђачи: 

1. „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука                                   

2. ЈУ „Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију“ Бања Лука         

3. „Арс студио“ д.о.о. Бања Лука                            

4. Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, ПЦ Требиње       

5. „Вукадиновић“ д.о.о. Теслић  

6. „Пут инжењеринг“ д.о.о. Требиње                   

7. „Контура“ д.о.о. Требиње                                     

8. „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ а.д. Приједор               

9. „Завод за изградњу“ а.д. Бања Лука  

10. „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука. 
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II 
Комисија за јавну набавку је благовремено и правилно извршила отварање и оцјену 

приспјелих понуда о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено 

сљедеће:  

- Да је пристигло десет понуда, 

- Да је благовремено запримљено десет понуда, 

- Да понуда понуђача „Вукадиновић“ д.о.о. Теслић није прихватљива, док су 

понуде осталих понуђача прихватљиве. 

 

III 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници Општине Вишеград истовремено са 

упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке сходно члану 70. 

став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 

IV 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од 

дана пријема исте.  

 

V 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине. 

 

 

 

 

 

            Обрађивач:                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 ______________________                                            _______________________________ 

      Јадранка Глуховић                                           Славиша Мишковић, дипл. инж. машинства   

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ:                                                                   
1. Понуђачима,                                                                        

2. а/а                                                                 

 


