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Сребреница: 07.04.2022.године
Број : 01-014- 116-П /21

На основу основу члана 100. став 3. Закона о јавним набавкама, те члана 69. став 3., члана 70. став
1, 4. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи (“Службени Гласник Републике Српске“ број 97/16,36/19 ) и члана 95. став (3).
Статута општине Сребреница (“Службени гласник општине Сребреница“, број 2/2018), у поступку
јавне набавке “Набавка, испорука и уградња нових лед свјетиљки са предспојним направама за
бежично аутономно пригушење свјетлосног тока у оквиру пројекта “Инсталације нових ЕЕ система
јавне расвјете у општини Сребреница“, процјењене врједности 101.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а
Начелник општине Сребреница д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке у предмету “Набавка, испорука и уградња нових лед свјетиљки са
предспојним направама за бежично аутономно пригушење свјетлосног тока у оквиру пројекта
“Инсталације нових ЕЕ система јавне расвјете у општини Сребреница“, процјењене врједности
101.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а у складу са чланом 100. став 3. Закона о јавним набавкама те члана
69. став 3. Закона о јавним набавкама, односно из разлога што је у покренутом поступку набавке
изјављене двије (2) жалбе на тендерску документацију које су оцијењене као основане, а на основу које
је потребно знатно измијенити тендерску документацију у предметном поступку.
Након поништења поступка Уговорни орган ће покренути нови поступак јавне набавке “Набавка, испорука
и уградња нових лед свјетиљки са предспојним направама за бежично аутономно пригушење свјетлосног
тока у оквиру пројекта “Инсталације нових ЕЕ система јавне расвјете у општини Сребреница“,
процјењене врједности 101.000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, те ће сачинити нову тендерску
документацију коју ће објавити на Порталу јавних набавки.
Члан 2.
Одлука ће се доставити свим понуђачима који су преузели тендерску документацију.
Члан 3.
Одлука ће бити објављена на wеб-страници општине Сребреница, у складу са чланом 70. став 6. Закона
о јавним набавкама.

Образложење
Дана 25.03.2022. године, Општина Сребреница као уговорни орган покренула је Поступак јавне
набавке у предмету “Набавка, испорука и уградња нових лед свјетиљки са предспојним направама за
бежично аутономно пригушење свјетлосног тока у оквиру пројекта “Инсталације нових ЕЕ система
јавне расвјете у општини Сребреница“, доношењем Одлуке Начелника општине Сребреница број: 01014-116/22.
Обавјештење о јавној набавци број: 406-1-3-8-3-9/22 објављено је на Порталу јавних набавки Босне и
Херцеговине дана 01.04.2022. године.
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Планирано је да се набавка проведе путем отвореног поступка чија је процјењена врједност
101.000,00 КМ без ПДВ-а
Након објављивања отвореног поступка јавне набавке, привредни субјект „ЛУМИНОС“ д.о.о.
Сарајево, који је заступан по пуномоћнику адвокат Јован Шарац из Источног Сарајева уложио је
жалбу на тендерску документацију која је запримљена и путем протокола евидентирана дана
05.04.2022. године, под бројем 01-014-116/22.
Такође дана 06.04.2022. године привредни субјект ФЦТ д.о.о. Бања Лука који је заступан по
пуномоћнику адвокат Жељко Вишић из Бања Луке доставио је Жалбу на тендерску документацију,
која је запримљена и путем протокола евидентирана дана 06.04.2022. године, под бројем 01-014116/22.
Жалбе су уложене на тендерску документацију број : 01-014-116/22, у поступку јавне набавке предмет
“Набавка, испорука и уградња нових лед свјетиљки са предспојним направама за бежично аутономно
пригушење свјетлосног тока у оквиру пројекта “Инсталације нових ЕЕ система јавне расвјете у
општини Сребреница“ и то на основу члана 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
( „Службени гласник БиХ“ број 39/14)- /Жалба уложена од стране привредног субјекта Луминос д.о.о.
Бања Лука, а који је заступан по пуномоћнику адвокат Јован Шарац и чланова 99. и101. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине ( „Службени гласник БиХ“ број 39/14). / Жалба уложена од
стране привредног субјекта ФЦТ д.о.о. Бања Лука, а који је заступан по пуномоћнику адвокат Жељко
Вишић.
Овај орган је утврдио да су предметне жалбе благовремене, допуштене и изјављена од стране
овлаштених особе сходно одредби члана 100. став 1. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине Службени гласник број 39/14 те су испуњени услови за разматрање жалби у смислу
члана 100. став 3. закона о јавним набавкама.
Након што су испитане претходне претпоставке, увидом у достављену документацију, те анализом
доказа у односу на жалбене наводе, утврђено је да је потребно предметне Жалбе усвојити.
На основу свега напријед наведеног уговорни орган је Жалбе Жалитеља оцијенио као основане, те је
у складу с тим утврђено да, тендерска документација као и техничке спецификације предмета
набавке, нису сачињене у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима овог закона.
Обзиром да је због усвојених жалбених навода потребно измијенити већи дио тендерске
документације и исту ускладити са одредбама Закона о јавним набавкама и подзаконским актима овог
закона одлучено је, да се предметна тендерска документација као и цијели поступак јавне набавке
поништи, та да након поништења поступка уговорни орган покрене нови поступак јавне набавке у
којем ће тендерску документацију и техничке спецификације сачинити у складу с Законом о јавним
набавкама и подзаконским актима овог закона.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба Уреду за разматрање жалби путем уговорног органа,
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове одлуке.
Достављено :
1. Понуђачима
2. Оф
3. кабинет
4. а/а.
Начелник општине
_________________
Младен Грујичић
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