
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 
НАЧЕЛНИК 

Андрићград б.б., тел/факс: 058/620-226 и 620-602, е-mail: nacvgd@teol.net 

 
Број: 02-404-84/19                                                                                                                                                  
Дана: 31.07.2019. године                                                              

 
 
На основу члана 69. став (2) тачка е), члана 70. став (1), (4) 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), на препоруку Комисије за јавну набавку број  
02-404-84/19 од 17.07.2019. године,  начелник општине д о н о с и  
 
 

ОДЛУКУ 
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Члан 1. 
Поништава се поступак јавне набавке који се односи на набавку  контејнера за 

одлагање отпада, из разлога што је цијена прихватљиве понуде понуђача „SV Company“ 
д.о.о  Трн-Лакташи (у износу од од 8.960,00 КМ без ПДВ-а), већа од средстава 
обезбијеђених за предметну набавку, што је у складу са чланом 69. став (2) тачка е) Закона 
о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ“, број 39/14). 

Поступак је покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број                 
02-404-84/19 од 11.07.2019. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског поступка за који је објављено 
Обавјештење о набавци број 1133-7-1-81-3-40/19 на Порталу јавних набавки дана 
11.07.2019. године са могућношћу одржавања е-аукције. 

Процијењена вриједност јавне набавке је 8.547,00 КМ. 
У поступку јавне набавке понуду је доставио понуђач „SV Company“ д.о.о  Трн-

Лакташи. 
 

Члан 2. 
Комисија за јавну набавку је благовремено и правилно извршила отварање и оцјену 

приспјеле понуде о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено 
сљедеће:  

- Да је пристигла једна понуда, 
- Да је благовремено запримљена једна понуда, 
- Да је понуда понуђача „SV Company“ д.о.о  Трн-Лакташи прихватљива, тј. 

испуњава услове из тендерске документације.  
 

Члан 3. 
 Ова Одлука објавиће се на веб-страници Општине Вишеград сходно члану 70. став 
(6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 
 
 



 

Члан 4. 
Против ове Одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од 

дана пријема исте, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 

 
Члан 5. 

         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 
 
 ______________________                                            _______________________________ 
      Милан Јакшић                                                              Младен Ђуревић, инж. геодезије 
 
 
 
ДОСТАВИТИ:                                                                   
1. Понуђачу, 
2. Одјељењу за просторно уређење и  

стамбено-комуналне послове, 
3. Одјељењу за финансије, 
4. а/а                                                                        




