
Босна и Херцеговина 

Република Српска 

Општина Рогатица 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 01-4-312-4/15 

Рогатица, 13.март 2017.године 

 

 
 На основу члана 69. став (1) тачка б) и став (3) а у вези са чланом 70. став (4) 
Закона о јавним набавкама  (''Службени гласник Републике Српске'', број 38/14), члана 
59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске '', број 97/16) 
и члана 44. Статута Општине Рогатица – Пречишћени текст („''Службени гласник 
Општине Рогатица” бр. 7/14 и 8/16), Начелник општине Рогатица, д о н о с и 
 

 

О Д Л У К У 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

I 

 
ПОНИШТАВА СЕ, Отворени поступак јавна набавка радова – 

Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника и то: село 

Вражалице, МЗ Месићи; село Просјечено, МЗ Козићи; село Ракитница, МЗ Гучево и 

село Махала, МЗ Стјенице и то за: 

 ЛОТ 1– Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника за 

село Вражалице, МЗ Месићи у износу од 37.606,80 КМ без ПДВ-а;  

ЛОТ 2– Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника за 

село Просјечено, МЗ Козићи у износу од 39.316,00 КМ без ПДВ-а; 

ЛОТ 4– Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника за 

село Махала, МЗ Стјенице у износу од 18.803,00 КМ без ПДВ-а. 

 

II 

 

Поступак јавне набавке радова се поништава због доказивих разлога који су ван 

контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања 

поступка јавне набавке. 

 
III 

 

 Ова одлука биће објављена на Web страници уговорног органа.  

 

IV 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 Одлуком начелника општине Рогатица, број: 01-4-312-4/15 од 26.05.2016.године, 

покренут је поступак јавна набавка радова – Електрификација стамбених јединица 

расељених лица и повратника и то: село Вражалице, МЗ Месићи; село Просјечено, МЗ 

Козићи; село Ракитница, МЗ Гучево и село Махала, МЗ Стјенице. 

 Обавјештење о набавци број: 558-1-3-68-3-27/16 од 28.06.2016.године за  

Отворени поступак објављено је на Порталу јавних набавки, те је поступак проведен у 

складу са Законом о јавним набавкама. 



 Најуспјешнији понуђач „ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. Брчко је обајештењем број: 

05-01-10/16 од 01.11.2016.године одустао од потписивања уговора за:  

ЛОТ 1– Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника за 

село Вражалице, МЗ Месићи у износу од 37.606,80 КМ без ПДВ-а;  

ЛОТ 2– Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника за 

село Просјечено, МЗ Козићи у износу од 39.316,00 КМ без ПДВ-а; 

ЛОТ 4– Електрификација стамбених јединица расељених лица и повратника за 

село Махала, МЗ Стјенице у износу од 18.803,00 КМ без ПДВ-а. 

У складу са чланом 72 став (3) тачка ф) приједлог уговора понуђен је 

дргорангираном понуђачу „ЕЛМОНТ“ д.о.о. Бијељина који је исти одбио дописом од 

07.03.2017.године. 

 С обзиром да се у складу са чланом 69. став (1) Закона о јавним набавкама, 

поступак јавне набавке може окончати поништењем, Начелник општине поништио је 

поступак јавне набаке, те донио одлуку као у диспозитиву.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
  

 Сходно члану 101. став (1) тачка е) Закона о јавним набакама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 38/14), жалба се подноси у року од 10 дана од дана 

објаве на Web страници уговорног органа. 

 Жалба се подноси у писаној форми уговорном органу, директно или 

препорученом поштанском пошиљком, у најмање три примјерка.                                                                                                                           

        

 

 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                 

         Милорад Јагодић 

  

 


