
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД 

ДОБОЈ 

 

Број: 01-054-2361/19  

Датум, 02.09.2019. године 

У складу са чланом 69. став 2. и чланом 70. став 4. Закона о јавним набавкама БиX 

(„Службени гласник БиX“ број 39/14) и препоруком Комисије за јавне набавке, директор 

Казнено-поправног завода Добој, доноси:  

О Д Л У К У 

о поништењу 

 

Директор Казнено-поправног завода Добој на препоруку Комисије за јавне набавке 

доноси одлуку о поништењу поступка Конкурентском захтјеву за доставу понуда број: 01-054-

2361/19 за додјелу Уговора за набавку лијекова и медицинског потрошног материјала  

Обавјештење о набавци број: 32-7-1-286-3-2/19. 

Образложење 

Одлуком о провођењу поступка конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну 

набавку број: 01-054-2361/19 од 14.08.2019. године одобрена је набавка лијекова и 

медицинског потрошног материјала за потребе Казнено-поправног завода Добој.  

Понуду су у предвиђеном року до 27.08.2019. године до 11,00 часова доставили 

следећи понуђачи:  

1. ЗУ „Црвена апотека“ Мркоњић Град, ПЈ Добој 

2.  ЗУ Апотека „Звезда пхарм“ Добој. 

Како, горе наведени понуђачи нису испунили све услове из предметне тендерске 

документације Уговорни орган доноси Одлуку о поништењу поступка у складу са 69. Закона, 

тачка 2) став е). 

Детаљи о разлогу за поништење предметног поступка јавне набавке дати су у Записнику 

о прегледу и оцјени понуда, број: 01-054-2361/19 од 02.09.2019. године.  

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Казнено-поправног завода Добој, 

истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу 

са чланом 70. Став 6. Закона о јавним набавкама БиX. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

Поука о правном лијеку:  

Против ове Одлуке може се изјавити жалба у писаној форми у најмање 3 (три) 

примјерка Уговореном органу Казнено-поправном заводу Добој у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове Одлуке.  

  

ДОСТАВЉЕНО:  

1. ЗУ Апотека „Звезда пхарм“ Добој  

2. ЗУ „Црвена апотека“ Мркоњић Град, ПЈ Добој                  Д И Р Е К Т О Р 

2. у тендерску документацију                Мр Бранко Милетић 

3. а/а           


