
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБОЈ 

Број: l G'f( )Q 
ДИРЕКТ~;:r ЗДРАВЉА 

Датум : , · )Ј) 21) с 

На основу члана 69. став 2. тачка д) и е) Закона о јавним набавкама (,,Сл . 

гласник БиХ", број 39/14), на препоруку Комисије за јавне набавке број: /20 од 
00 .03.2020.године, у поступку јавне набавке роба- стоматолошког материјала, директор 

Је донио 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

Члан 1. 

Понишатава се поступак јавне набавке роба- стоматолошког материјала, за наведене 

лотове, из разлога што ниједна од примљених понуда понуђача "ДЕНТАЛ ГРУПА" 

д.о.о. Сарајево није прихватљива, на основу члана 69 .став 2. тачка д) и е) Закона о 
јавним набавкама (,,Службени гласник" БиХ,број 39/14). 

Р.бр. ormc 

ЛОТ5 
Набавка стоматолошког материЈала - Цементи и 

подлоге 

ЛОТ8 
Набавка стоматолошког материјала - Матрице и 

држачи матрица 

ЛОТ16 
Набавка стоматолошког материјала - Фиберглас 

кочићи, цемент и композитне траке 

Члан 2. 

Ова одлука објавиће се на веб- страници www.domzdгavljadoboj . ba, у складу са 

чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ. 

Члан 3. 

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. 

Образложење 



Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број 967/20 од 19.02.2019. године. 

Јавна набавка је спроведена отвореним поступком. 

Обавјештење о набавци број: 1221-1-1-45-3-5/20 послано је на објављивање дана 
19.02.2020. године, а објављено је на Порталу јавних набавки дана 19.02.2020. 
године, сажетак обавјештења о набавци објављен је у "Сл. гласнику БиХ"број 

13/2020 од 21.02.2020.године. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 4211/16 од 18.07.2016. 
године и број 4527/17 од 07.08.2017.године . 

Комисија за јавне набавке доставила је записник о прегледу и оцјени понуда број: 

/20 од 00.03.2020. године и препоруку о поништењу број: /20 од 00.03.2020. 
године, у поступку јавне набавке стоматолошког материјала за наведене лотове. 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавне набавке 

благовремено и правилно извршила отварање понуде и оцјену приспјеле понуде, о 

чему је сачинила одговарајуће записнике у којима је утврђено следеће: 

- да су понуде достављене правовремено и биле су прописно упаковане. 

- да нема неблаговремено запримљених понуда; 

- да понуде понуђача "ДЕНТАЛ ГРУПА" д.о.о. Сарајево за ЛОТ 5 и ЛОТ 8 нису 
прихватљиве јер прелазе процијењену вриједност набавке, а код ЛОТ 16 неисправно 
попуњен Образац за цијену понуде и понуда није прихватљива из тог разлога. 

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 набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је 

препорука о поништењу поступка за наведене лотове извршена у складу са Законом 

о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерским 

документом. 

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став 2. тачка е), Закона о јавним 

набавкама (,,Службени гласник" БиХ,број 39/14), одлучено је као у члану 1. ове 
Одлуке. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од 
дана пријема ове одлуке. 

Достављено: 

1. Свим понуђачима 

2. Тендерска документација пл. ек. 

3. Архива 


