
 
 

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ СЕЛА 

БАЊА ЛУКА 

 
      Број:462/16-О 

                 Датум: 05.04.2016.год. 
Југ Богдана 4-6  тел: 051/433-620  

 
На основу члана 69. став 2. тачка (a) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (Службени гласник  БиХ бр.39/14), и  основу приједлога 
представника Центра, у поступку набавке број 290/16 „Пружање услуга-ауто 
лимарија, лакирање са употребом коморе за  возила VW CADU регистарски број: 
802-А-446 и ЛАДА НИВА  регистарски број:А58-Ј-812“ Директор Центра, д о н о с и   
 

О  Д  Л  У  К  У 
о поништењу поступка јавне набавке 

 
1. Прихвата се приједлог представника Центра за  набавку број 290/16 

„Пружање услуга-ауто лимарија, лакирање са употребом коморе за  возила VW 
CADU регистарски број: 802-А-446 и ЛАДА НИВА  регистарски број: А58-Ј-812“ о 
поништењу поступка јавне набавке, јер ни једна понуда није достављена  у 
одређеном року за доставу понуда, односно до 12:00 часова дана 17. 03. 
2016.године  како је наведено у позиву за доставу понуда.   
  

2. Ова одлукка ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став (2) 
Закона о јавним набавкама. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

Центар за развој села покренуо је поступак директног споразума  за јавну набавку 
број: 290/16 „Пружање услуга-ауто лимарија, лакирање са употребом коморе за  
возила VW CADU регистарски број: 802-А-446 и ЛАДА НИВА  регистарски број: 
А58-Ј-812“  Одлуком Директора број 289/16-О од 09.03.2016.године. Критеријум за 
избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Позив за достављање понуда 
упућен је привредном субјекту  С.П.  „АУТОТЕХНА“ . 
 
Дана 17.03.2016.године у 12:15 часова представник Центра  за село за предметну 
набавку је констатовао да није достављена ни једна понуда у одређеном року за 
доставу понуда , односно до 12:00 часова дана 17. 03. 2016.године  како је 
наведено у позиву за доставу понуда.   
 
Имајући у виду наведено представник Центра за село је дао предлог- препоруку о 
поништењу  поступка јавне набавке „Пружање услуга: ауто лимарија, лакирање са 
употребом коморе за  возила VW CADU регистарски број: 802-А-446 и ЛАДА НИВА  
регистарски број: А58-Ј-812, јер није достављена ниједна понуда у одређеном 
крајњем року у складу са чланом 69. став 2. тачка (a) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (Службени гласник  БиХ бр.39/14).  
 
Уговорни орган је прихватио приједлог представника Центра и одлучио као у 
диспозитиву.  
 
Доставити:  
- Понуђачу                                                                           ДИРЕКТОР: 
-    Евиденција                                                   Проф др. Миленко Шарић                                                  
- архива                                                                   

 


