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Број: 08/4.5/404-3-4 /16 
Датум: 21.03.2016. године 

На основу члана 70. ст. 1., 2. и 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и 
Херцеговине", број 39/14), директор Центра доноси 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

Поништава се поступак јавне набавке канцеларијског материјала број 08/4.5/404-3/16 извршен 
примјеном конкурентског захтјева за достављање понуда у којем је било предвиђено 

склапање оквирног споразума са три понуђача на двије године. 

Поступак се поништава на основу члана 69. став 2. тачка ц) Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник БиХ", број 39/14) (у даљем тексту: ЗЈН), јер је примљена само једна 

прихватљива понуда. 

11 

Поступак јавне набавке канцеларијског материјала покренут је Одлуком о покретању поступка 

јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда број 08/4.5/404-3/16 од 
09.02.2016. године. 
Обавјештење о јавној набавци објављено је на порталу јавних набавки број 67-7-1-2-3-1/16 
дана 29.02.2016. године. 
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Комисија за јавну набавку (у даљем тексту Комисија) формирана одлуком директора Центра 

број 08/4.5/404-3-1/16 од 07.03.2016. године је дана 15.03.2016. године приликом отварања 
понуда утврдила да су благовремено пристигле три понуде и то понуђача "PRIMAPROM" д.о.о . 

Бања Лука, 11 DEFТER" д.о.о. Сарајево и "COMESGRAFIKA" д.о.о. Бања Лука. 
Понуђач 11PRIMAPROM" д.о.о. Бања Лука није испунио услове за квалификацију јер није 

доставио потребне доказе, а који се односе на тачку 3.5. тендерске документације везано за 
техничку и професионалну способност (уз понуду није доставио три копије уговора или 

потврде о њиховој реализацији коју даје друга уговорна страна). Цијена исказана у понуди за 

набавку канцеларијског материјала која је сачињена на основу спецификације дате у 

тендерској документацији износила је 52.329,75 КМ без ПДВ-а, односно 61.225,77 КМ са ПДВ

ом. Понуђач је изјавио да његова понуда потпада под одредбе о преференцијалном третману 

домаћег. 



Понуђач "DEFТER" д.о.о. Сарајево исnунио је услове за квалификацију и доставио nотребне 

доказе. Цијена исказана у nонуди за набавку канцеларијског материјала која је сачињена на 

основу сnецификације дате у тендерској документацији износила је 41. З75,З6 КМ без ПДВ-а, 

односно 48.409,17 КМ са ПДВ-ом. Понуђач је изјавио да његова nонуда nотпада под одредбе о 

nреференцијалном третману домаћег. 

Понуђач "COMESGRAFIKA" д.о.о. Бања Лука није исnунио услове за квалификацију јер није 
доставио nотребне доказе, а који се односе на тачке З.2, З.З, З.4, З.5 из тендерске 

документације. Цијена исказана у nонуди за набавку канцеларијског материјала која је 

сачињена на основу спецификације дате у тендерској документацији износила је 85.З88,28 КМ 

без ПДВ-а. Понуђач је изјавио да његова nонуда не ужива преференцијални третман домаћег. 

IV 

Након увида и извршене провјере пристиглих nонуда, а у складу са чланом 68. став 4. тачка и) 
ЗЈН-а Комисија је одбацила nонуде nонуђача "Primaprom" д.о.о. Бања Лука и "Comesgrafika" 
д.о.о. Бања Лука, јер nонуде нису nотnуне и не исnуњавају услове из тендерске документације 

(неnрихватљиве nонуде). 

О свему наведеном Комисија је сачинила Записник о nрегледу и оцјени nонуда број 

08/4 .5/404-З-З/16 од 18.0З.2016. године. 

С обзиром да одбацивањем двије nристигле nонуде нису стечени услови за склаnање 

оквирног споразума са три добављача на двије године, одлучено је као и ставу један. 

v 

Задужује се Одјељење за правне, финансијске и оnште послове да преведу даљу законску 

nроцедуру у складу са ЗЈН и Уnутством о условима и начину објављивања обавјештења и 

достављања извјештаја у nостуnцима јавних набавки у информациони систем "Е-набавке" 

("Службени гласник БиХ", број 90/14 и З5/15). 

Vl 

Ова одлука стуnа на снагу даном доношења . 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Центру, у nисаној форми непосредно или 

nреnорученом nошиљком, у три примјерка, у року од nет (5) дана до дана nријема ове Одлуке. 

ДОСТАВЉЕНО: 

1) Понуђачима Зх; 

2) Одјељење за правне, финансијске и оnште nослове; 

З) а/а. 
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