РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
Начелник општине
Број: 02/5-404-18-6/20
Датум, 05.03.2020. године
На основу члана 69. став 2) тачка (a) и члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 36. став 1) Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и Препоруке
Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-18-5/20 од 05.03.2020. године, Начелник општине
Лопаре, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништењу поступка набавке
I
Поништава се поступак јавне набавке по Конкурентском захтјеву за доставу понуда у
предмету набавке меса и месних прерађевина за спремање топлог оброка запосленима у
Општинској управи општине Лопаре, по тендерској документацији, број: 02/5-404-18-2/20 од
21.02.2020. године из разлога што није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року.
II
Ова Одлука објавиће се на web-страници општине Лопаре, у складу са чланом 70. став 6)
Закона о јавним набавкама.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
У поступку јавне набавке роба – „Набавка меса и месних прерађевина за спремање топлог
оброка запосленима у Општинској управи општине Лопаре“, покренутом Одлуком Начелника
општине Лопаре, број: 02/5-404-18-1/20 од 21.02.2020. године, Обавјештење о јавној набавци
објављено је, дана 21.02.2020. године, на Порталу јавних набавки, под бројем 15-7-1-13-3-10/20.
Јавна набавка проведена је путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.
Крајњи рок за пријем понуда био је 05.03.2020. године до 11:00 часова.
Процијењена вриједност јавне набавке износи 31.000,00 КМ, без ПДВ-а.
Позив за преузимање тендерске документације са Портала јавних набавки достављен је
сљедећим понуђачима: СМТР „Бојић“ Лопаре, Месница „Сајто“ Челић и маркет „Маја“ Лопаре.
Тендерску документацију са Портала јавних набавки преузело је 6 (шест) привредних
субјеката.
Јавно отварање понуда, заказано за 05.03.2020. године у 11:30 часова није одржано, јер у
одређеном крајњем року за доставу није пристигла ниједна понуда.

У складу са наведеним, Комисија за јавну набавку именована Рјешењем Начелника
Општине, број: 02/5-404-18-3/20 од 21.02.2020. године, предложила је поништење предметног
поступка.
На основу изнесеног, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднијети жалба Уговорном органу, у писаној форми, директно
или се подноси препорученом пошиљком, у року од 5 (пет) дана од дана објаве ове Одлуке на
сајту Уговорног органа.
НАЧЕЛНИК
Радо Савић
Доставити:
1. Евиденцији и
2. Архиви.

