
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБОЈ 
ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

Б
рој ��?Ј Датум: -· Ј-{ .

На основу члана 64.став 1. тачка 6), члана 70. ст. 1, 3.и 6. Закона о јавним
набавкама (,,Сл. гласникБиХ", број 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке
број: 4819/18, у поступку јавне набавке роба - набавке путничког возила путем
финансијског лизинга за потребе Службе хитне медицинске помоћи за превоз

. . . диЈализних пациЈената, директор Је донио

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка 

Члан 1. 

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке, број: 2587/21 од 19.05.2021. године о
поништењу поступка за јавну набавку роба - набавке путничког возила путем
финансијског лизинга за потребе Службе хитне медицинске помоћи за превоз
дијализних пацијената, понуда број: 1950/21 од 21.04.2021. године, понуђача
АУТОЦЕНТАР НЕШКОВИЋ д.о.о. Бијељина за понуђену цијену 44.860,28 КМ без
ПДВ-а као неприхватњива.

Члан 2. 

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

Члан 3. 

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.domzdтavljadoboj.ba, истовремено с
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану
70. став (6) Закона о јавним набавкама.



Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 
1945/21 од 21.04.2021. године. 
Јавна набавка је спроведена конкурентским захтјевом. 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 40.500,00 КМ. 
Обавјештење о набавци број: 1221-7-1-12-3-6/21, објављеној на Порталу јавних набавки
дана 21.04.2021. године. 

Комисија за јавне набавке доставила је записник са отварања понуда број: 2586/21 од
19.05.2021. године и препоруку о поништењу поступка број: 2587/21 од 19.05.2021.
године у поступку јавне набавке роба - набавке путничког возила путем финансијског
лизинга за потребе Службе хитне медицинске помоћи за превоз дијализних пацијената. 
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке
благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда о
чему је сачинила одговарајуће записнике у којима је утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 1; 
- да је благовремено запримљена 1 понуда; 
- да нема неблаговремено запримљених понуда; 
- да је понуда понуђача : А УТОЦЕНТ АР НЕШКОВИЋ д.о.о. Бијељина неприхватљива.

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија,
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјеле
понуде, у складу са критеријима из тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног поступка, директор није нашао разлоге, неправилности
нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке
Комисије за јавне набавке. 

У овом поступку није била предвиђена Е-аукција. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је
поништење поступка извршено у складу са критеријума економски најповољнијих
понуда и члана 69. став 2. тачка е, Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник БиХ", број
39/14) и да није испунила све услове тражене тендерском документацијом у виду
непотпуне изјаве у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања, 

Економски најповољнија понуда, чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред - ранг листа: 

Назив / име Укупна цијена понуде без ПДВ-а понуђача 
1. 1 АУТОЦЕНТАР НЕШКОВИЋ д.о.о. 44.860,28 км

Бијељина 



Понуђач АУТО ЦЕНТ АР НЕШКОВИЋ д.о.о. Бијељина, по критеријиму економски 
најповољнија понуде, је понудио у износу од 44.860,28 КМ без ПДВ-а. 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2. тачка е. Закона о јавним набавкама, 
одлучено је као у члану 1. Ове одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
приЈема ове одлуке. 

, дипл. ек. 

Достављено: 
-·-

1. Понуђачу
2. Тендерска документација

3. А/А


