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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике Српске“
број 97/16) и члана 92. Статута општине Сребреница (“Службени гласник општине Сребреница“, број
1/2016), а у складу са чланом 64. став 1. тачка б), члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним
набавкама (”Службени гласник БиХ”, број 39/14), а у складу са Препоруком Комисије за јавну набавку
услуга у поновљеном поступку „Јавни превоз ученика на подручју општине Сребреница у школској
2021/2022.години-поновљени отворени поступак набавке„ за лот 1, лот 4, лот 7, лот 10, лот 11, лот 12,
лот 13, лот 15, лот 17 и лот 18, бр:01-014-332-П-5-1/21 од 02.09.2021.године, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
поништењу поступка јавне набавке услуга у поновљеном поступку и то
„Јавни превоз ученика на подручју општине Сребреница у школској 2021/2022.годинипоновљени отворени поступак набавке„ за лот 1, лот 4, лот 7, лот 10, лот 11, лот 12, лот 13, лот
15, лот 17 и лот 18
ЛОТ 4:ГОРЊЕ ЖЕДАЊСКО-СУЋЕСКА (ШКОЛА) И ОБРАТНО СА КРАКОМ ЗА ДОЛИНУ
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку услуга у поновљеном поступку„Јавни превоз
ученика на подручју општине Сребреница у школској 2021/2022.години-поновљени отворени поступак
набавке„ за лот 1, лот 4, лот 7, лот 10, лот 11, лот 12, лот 13, лот 15, лот 17 и лот 18, бр:01-014-332-П5-1/21 од 02.09.2021.године да се поништи поступак Јавне набавке услуга у поновљеном поступку
„Јавни превоз ученика на подручју општине Сребреница у школској 2021/2022.години-поновљени
отворени поступак набавке„ за лот 1, лот 4, лот 7, лот 10, лот 11, лот 12, лот 13, лот 15, лот 17 и лот
18, бр:01-014-332-П-5-1/21 од 02.09.2021.године за ЛОТ:
ЛОТ 4: ГОРЊЕ ЖЕДАЊСКО-СУЋЕСКА (ШКОЛА) И ОБРАТНО СА КРАКОМ ЗА ДОЛИНУ
Из разлога што није запримљена ниједна понуда за предметни ЛОТ (члан 69. став 2. тачка а).
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Стручна служба Начелника-Кабинет Начелника
општине, као и Комисија за јавне набавке која је именована Одлуком начелника општине Сребреница.
Члан 3.
Ова Одлука објавит ће се на wеб-страници општине Сребреница www.srebrenica.gov.ba, сходно члану
70. став (6). Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, сходно члану 71. став 2. Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке услуга у
поновљеном поступку„Јавни превоз ученика на подручју општине Сребреница у школској
2021/2022.години-поновљени отворени поступак набавке„ за лот 1, лот 4, лот 7, лот 10, лот 11, лот 12,
лот 13, лот 15, лот 17 и лот 18 бр:01-014-332-П/21 од 18.08.2021. године.
Јавна набавка је проведена путем отвореног захтјева за доставу понуда.
Процјењена вриједност јавне набавке без укљученог пореза на додату вриједност у износу од 17 %
(ПДВ-17 %) за наведени ЛОТ износи:
51,28 КМ
(словима:педесетједну и 28/100 конвертибилних марака) по дневној тури превоза
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Комисија за јавну набавку услуга у поновљеном поступку „Јавни превоз ученика на подручју општине
Сребреница у школској 2021/2022.години-поновљени отворени поступак набавке„ за лот 1, лот 4, лот
7, лот 10, лот 11, лот 12, лот 13, лот 15, лот 17 и лот 18 именована је Одлуком број: 01-14-332-П-1/21
од 20.08.2021. године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 02.09.2021.године Начелнику општине Сребреница
Извјештај/записник о раду број 01-014-332-П-8/21 од 02.09.2021. године.
У поступку утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
слиједеће:
ЛОТ 4: ГОРЊЕ ЖЕДАЊСКО-СУЋЕСКА (ШКОЛА) И ОБРАТНО СА КРАКОМ ЗА ДОЛИНУ
-

да је укупан број пристиглих понуда:0 (нула),
да су благовремено запримљена: 0 (нула) понуда,
да су неблаговремено запримљене:0 (нула) понуда,
да су 0 понуда понуђача прихватљиве и,
да је 0 понуда понуђача неприхватљива.

У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник општине није нашао разлоге, неправилности нити
пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну
набавку.
У поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила, те да је препорука о поништењу
поступка набавке у поновљеном поступку„Јавни превоз ученика на подручју општине Сребреница у
школској 2021/2022.години-поновљени отворени поступак набавке„ за лот 1, лот 4, лот 7, лот 10, лот
11, лот 12, лот 13, лот 15, лот 17 и лот 18, бр:01-014-332-П-5-1/21 од 02.09.2021.године за ЛОТ 4:
Горње Жедањско-Сућеска (школа) и обратно са краком за Долину дата у складу са Законом о јавним
набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.
Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама, одлучено је
као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба. Жалба се може изјавити најкасније у року од 10 (десет)
дана од дана пријема ове Одлуке и иста се изјављује Начелнику општине као уговорном органу, у
писаној форми и мора бити урађена у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).
Жалба се може уложити директно на протокол Општине Сребреница или препорученом пошиљком .
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1 тачка б) Закона о јавним набавкама, одлучено је
као у диспозитиву.
Достављено:
1. Кабинет Начелника и,
2. а/а.

Начелник општине

___________
Младен Грујичић
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