
     Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

        ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 

             -НАЧЕЛНИК- 

Број: 03-404-42-2-2/20 

Датум: 15.6.2020. године 

 

 На основу члана 51. Статута Општине Шековићи („Службени гласник Оппштине 

Шековићи“, број: 10/17), члана 70. став (1) и (4) и члана 69. став (1) тачка б) Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14), д о н о с и м: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о поништењу поступка јавне набавке  

 

I 

Поништава се поступак јавне набавке конкурентског захтјева за достављање 

понуда у избору најповољнијег понуђача за додјелу Уговора о пружању услуге израде 

пројектног рјешења санације и рекултивације неформалног одлагалишта отпада 

„Јаковице“, за који је Обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набаки, под 

бројем: 782-7-2-33-3-10/20 дана 26.05.2020. године.  

Поступак се поништава, односно отказује због доказивих разлога који су ван 

контроле уговорног органа, а све у складу са чланом 69. став (3) Закона о јавним 

набавкама. 

  

II 

Ова одлука ће бити објављена на web-страници Општине Шековићи и доставља се 

свим потенцијалним понуђачима који су преузели тендерску документацију, у складу са 

чланом 70. став (2) и став (6). 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

У поступку јавне набавке конкурентског захтјева за достављање понуда у избору 

најповољнијег понуђача за додјелу Уговора о пружању услуге израде пројектног рјешења 

санације и рекултивације неформалног одлагалишта отпада „Јаковице“, за који је 

Обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набаки, под бројем: 782-7-2-33-3-

10/20 дана 26.05.2020. године, у обавјештењу је наведено да ће бити проведена е-аукција. 

Међутим, е-аукција у предметном поступку није могућа јер се ради о услугама чији је 

предмет интелектуални рад, као што је пројектовање, јер се такве понуде не могу 

рангирати примјеном методе аутомтског оцјењивања, све у складу са чланом 2. став (3) 

Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број: 

66/16), што уговорном органу није било познато у вријеме покретања поступка.  

На основу наведеног било је потребно извршити исправку Тендерске документације, број: 

04/3-404-42-2/20 од 26.5.2020. године у дијелу који се односи на е-аукцију, а самим тим и 

извршити исправку Обавјештења о набавци. Обзиром да исправка Обавјештења о набавци 

у дијелу који се односи на брисање, односно уклањање е-аукције из истог није могућа, јер 

систем не дозвољава креирање измјене обавјештења који се односи на е-аукцију, 

приказујући грешку: „да наведена измјена није могућа у наведеној фази поступка“, 

уговорни орган је одлучио да предметни поступак оконча поништењем због доказивих 

разлога који су ван контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме 

покретања истог.  



У конкретном поступку јавне набавке испуњени су услови за отказивање поступка јавне 

набавке који су ван контроле Уговорног органа, самим тим што је доказиво да уговорни 

орган за предметни поступак није имао могућност измјене обавјештења у дијелу за 

провођење, односно не предвиђање е-аукције, а тиче се примјене Правилника о условима и 

начину кориштења е-аукције.  

 У предметном поступку Тендерску документацију је преузело тринаест 

заинтересованих понуђача, што је утврђено на основу Извјештаја о преузимању Тендерске 

документације од стране понуђача преузетог са портала јавних набавки, и свим ће бити 

достављена ова Одлука.  

На основу свега наведеног, а све у складу са чланом 69. став (1) тачка б) и став (3) 

Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 Против ове Одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби, 

путем уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте.  

 

 

ДОСТАВИТИ:       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

1. Понуђачима x 13ком,                    Момир Ристић    

2. У спис и а/а.  

 

 


